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 0-2 كللام نبا ةيفلأ حرش

 ةمدقملا

 هبحصو هلآ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا
 .نيرهاطلا نيبيطلا

 :دعب امأ

 ةسارد ؛ءاملعلا مامتها نم هلي كلام نبا تافلؤم تيظح دقف

 ؛هريغ تافئصم هب ظحت مل امب - اًئيدحو اًميدق ءاًقيلعتو اًحرشو
 .اهلهسأو قرطلا رسيأب نيملعتملل هتافنصم ميدقت يف اوسفانتو

 امو ؛هصالخإو هتين حالصو ؛ملعلل كلام نبا عاطقنا َلعَلو

 .خأملا برقو .بولسألا ةلوهس نمو ؛هللا قيفوت نم قزر
 سائلا لابقإو «هتافلؤم زيمت يف اببس ناك ءميلعتلاو ملعلل هغرفتو
 .اهيلع

 (ةصالخلا) هتافلؤم نم ءاملعلا هب متها ام ةمدقم يفو

 ءاًحرشو .؛ًةساردو ءاظفح اهيلع اولبقأ دقف :ةيفلألاب ةرهتشملا

 انموي ىتح روصعلا فلتخم يف ملعلا بالطل اًريسيتو ءابارعإو
 «ةصصختملا تايلكلاو تاعماجلا يف نمردَت لازت ال يهف ءاذه

 الضف ؛''"نيسمخلا ىلع تداز يتلا ةددعتملا اهحورش لالخ نم

 تداز يتلا حورشلا كلت ىلع يشاوحلاو راصتخالاو مظنلا نع

 )١( نوئظلا فشك ١6١/١« 10886,



 كللام نبا ةيفلأ حرش <يب0

 يدرولا نبا حرش حورشلا كلت نمر كاع نيرشعلا ىلع

 نحن يذلا (ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت) :ب موسوملا

 .نيسرادلاو ءارقلل هجارخإو هتسارد ددصب

 يتسارد لالخ نم هتافلؤمو يدرولا نبا ىلع ُتفّرعت دقو
 هل ءاّريمتم اًيدأو ءاذف اًملاع هتدجوف (ةيدرولا ةفحتلا حرش) هباتكل

 ظحت ملو ؛ةيفرصلاو ةيوحنلا اياضقلا حرط يف صاخلا هبولسأ
 اذل .اهريغ ىلع ةيبدألا هترهش ةبلغل ءرشنلاب ةغللا يف هتافلؤم

 .هتافلؤم نم يل نكمأ ام ةسارد ةعباتم ىلع مزعلا تدقع

 يلمع ءانثأ يف تعلطا نأ ناكف ؛ةيبرعلا يبحمو ءارقلل اهجارخإو

 اذه هب زّيمتي امو .كلام نبا ةيفلأ هحرش ىلع ةفحتلا حرش يف

 ءاهقلغم هب حتف ؛ةموظنملا تايبأ لوانت يف ةيطسولا نم حرشلا
 الو ؛ءلمملا ليوطلاب وه الف ءاهقلطم دّيقو ءاهلمجم لّصفو
 عبشيو ؛هتلغ يفشيف .ملعلا بلاط هجاتحي امم ؛لخملا رصتخملاب

 .بولسألا ةعاصنو ءضرعلا ةلوهس نم هب زيمتي امل ةفاضإ ؛هتمهن
 نأ ىلإ ةفاضإ ؛هرصع نونف عيمج يف عرابلا ,ملاعلا بيدألا رهف

 .ةيفلألا حاّرش لئاوأ نم يدرولا نبا

 ؛هرشنو ليلجلا باتكلا اذه ةسارد ىلع ينعجش كلذ لك

 ىتح ترشن يتلا رشع ةثالثلا ةيفلألا حورش نم هقبس ام ىلإ همضو
 .ملعتملا هنم لهنيو .ملاعلا هنم ديفتسيل ؛ نآلا

 .قباسلا عجرملا (1)



 ع كلام نبا ةيفلأ حرش

 يدرولا نبا نإف ؛هنومضم ىلع ةلالد باتكلا مسال ناك اذإو

 ةصاصخلا ريرحت)ب ةصالخلل هحرش ىّمس ام دنع كلذ ىلإ دصق

 فقي ال وهف «ىنعملا اذه هلمع يف زرب دقف (ةصالخلا ريسيت يف

 نم ريثك لعف امك اهتارابعو ةصالخلا ظافلأ ليلحت دنع هحرش يف

 عضوو .مظانلا تارابع ىلع كاردتسالا ىلإ هزواجت لب ءاهحاّرُش
 نم هفيضي امب «هيلإ ةجاحلا وعدت صقن نم هاري ام لامكإو «ليدبلا

 لئاسملا ضعب ةشفانم ىلإ ةفاضإ ءتامتتو ؛تازرتحمو طورش

 .هدلاو ةيفلأل هحرش يف هنباو مظانلا ىلع درلاو ةيوحنلا

 ماسقأ ةثالث لالخ نم ليلجلا لمعلا اذه ةسارد تمت دقو

 ؛نيلصف ىلع لمتشتو ةساردلا :لوألا مسقلا

 .هراثآو هتايح :يدرولا نبا ؛لوألا لصفلا

 .حرشلا يف هجهنم لمشتو «باتكلا ةسارد ؛ يناثلا لصفلا

 اذكو ءاهريغو ةيفلالا يف كلام نبا ءارآ ىلع هتاكاردتسا ءهرداصم

 ,باتكلا مسا قيثوتو ؛يوحللا هبهذم مث ؛مظانلا نبا حرش ىلع

 .هراثآو هتايح كلام نبا نع ةرصتخم ةماملإ :يفاشلا مسقلا

 ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت) باتك قيقحت :ثكلاشلا مسقلا

 (ةصالخلا

 يف يلمع .باتكلا خسن فصو .قيقحتلا ةمدقم لمشيو

 . قيقحتلا

 : يلي ام كلذ ليصفتو









 لوألا لصفلا

 : "!هراثآو هتايح : يدرولا نبا

 دمحم نب رمع نب رفظم نب رمع ءصفح وبأ '”نيدلا نيز وه
 مساقلا نب ديعس نب رمع نب دمحأ نب يلع نب سراوفلا يبأ نبا
 قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب ةحلط نب دمحم نب رضنلا نبا
0 

 نط قيدصلا ركب يبأ ىلإ هبسن لاصتاب رختفي هت ناكو
 :لوقي هراعشأ يف هركذيو

 """لصتا ركب يبأب ْذإ يبسن ىلع هلادمحأ ينأعم

 :لوقيو

 (0) اع يتئبو ركب وبأ ينباو رمع يمساو قيّدصلا وه يّدج

 ةيدرولا ةفحتلا حرش يتسارد ةمدقم يف ةلصفم يدرولا نبا ةايح :رظنا )١(

 5١-01, :ص

 .اضيأ نيدلا جارسب بقليو (')

 يف ةروكذملا عجارملا نم اهريغو .6 /68 ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعأ (*)
 .ةيدرولا ةفحتلا حرش يتسارد ةمدقم

 .0 /8 ءالبنلا مالعأو 4 يدرولا نيا ناويد (4)

 4١7. يدرولا نبا ناويد (8)



 كلاس نبا ةيفلأ حرش ©

 : هترسأ

 بتك ام ىتح ؛يدرولا نبا نع تبتك يتلا رداصملا فعست مل

 يفوت هدلاوف هريسيلاب الإ يدرولا نبا ةرسأ ىلع فّرعتلاب ؛ءهسفن وه
 ةنس ناضمر رهش فصتنم ةعمجلا مري يف نامعنلا ةرعم يف

 .ففسويو دمحأ مهنم فرع .دالوأ ةعبس نس دقو 'اهالا)

 ."”سيردتلاو ءاضقلا يف المع .لضفلاو ملعلا لهأ نم امهنأو

 يف تيفوت دقو هَ ءينرقلا سيوأ ىلإ اهبسن يهتني هتدلاو نأو
 اا )٠ ةنس مرحملا نم كلاكلا

 هيبأ ىلع هقفت ركب وبأ نيدلا فرش ءانبألا نم يدرولا نبالو

 .رثنو مظن هلو « مكحلا يف بانو . قشمدب ةيئاهبلاب سردو ؛ةمعو

 ."!(ها/40/) ةنس بلح يف تامو

 اهمسا ةدحاو الإ نه نم ركذي مل تانبلا نم اًددع قزر دقو

 هتايح يف تيفوت دقو (اًيرث) ىرخألا مسا نأ رهظيو .”"ةشئاع
6 
 اهاثرف

 )١( رصتخملا ةمثث ؟/١7/1.

 نايعأو 2595:5824 ١81. يدرولا نبا ناويدو "0/8 رصتخملا ةمتث (؟)

 764 -؟8 /6 ةئماكلا رردلاو (طوطخم) يدفصلل رصنلا ناوعأو رصعلا
 .1١؟ 1١١/6- و ة41 -88+ /4 ءالبنلا مالعإو

 ,1194/؟ رصتخملا ةمتث (*)

 .97/6 هءالبنلا مالعأو 4840 ١/ ةنماكلا رردلا (4)
 ,6 /0 ءالبنلا مالعأو 4١7 يدرولا نبا ناويد (9)

 5١7 - 5١4, يدرولا نبا ناويد (5)



 - كلام نبا ةيفلأ حرش

 :هتافوو هدلوم

 دقف . حيحصلا ىلع (ه١51) ةنس ايروسب نامعنلا ةرعم يف دلو

 اهيفو» (ه١591) ةنس ثادحأ نع (رصتخملا ةمثت) هباتك يف لاق

 .مورلا ةعلق ىلإ اهجوتم نامعنلا ةرعم ىلع لزان فرشألا كلملاو
 (؟0ىكللذ 5 ليقو '”يدلوم ناك

 نيرشعلاو عباسلا يف نوعاطلا ضرمب بلح يف نلت يفوتو
 ةرجهلا نم ةثم عبسو نيعبرأو عست ةنس ةجحلا يذ نم

 هاثرو .""نيخرؤملا رثكأ ركذ امك (هال44/15/70)
 (42 يدفصلا

 .,789/؟ رشبلا رابخأ يف رصتخملا ةمثث )١(

 خيراتو 4١4/١ ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ”/١97 ةغللا بادآ خيرات رظنا (')

 ١5 /؟ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيراتو /7١7 خورف رمعل يبرعلا بدألا

 ١//. يواردبلا تعفر دمحأ دمحمل رصتخملا ةمتت قيقحت ةمدقمو

 (طوطخم) يفاصلا لهنملاو (طرطخم) رصنلا نارعأو رصعلا نايعأ رظنا (9)
 ىلع يفاشلا ليلدلاو 2547/5 يكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو ,يدفصلل امهالكو
 علاطلا ردبلاو 5102/٠١ ةرهازلا موجنلاو 809 - 0057/١ يفاصلا لهنملا

 .اهريغو 7/8 ءالبنلا مالعأو 777 /؟ ةاعولا ةيغبو 01

 عم همسا يف سبل ةجين ةدعابتم لاوقأ ىلع ةنسلا هذه ريغ يف يفوت :ليقو

 ١07/١ نوئظلا فشكو ١98/١ روهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب رظنا .هريغ
 .1854/5و امها /؟ر ١اما//5ر 15؟4/7ر 4١7 /او

 874/١. روهزلا عئادبو (طوطخم) رصنلا ناوعأ يف رصعلا نايعأ رظنا (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش <49 7

 ةلودلا نم ماشلا ميلقإ يف .هتايح ىضقو يدرولا نبا دلو
 «نامعنلا ةرعم هسأر طقسم نيب لّقنتو ؛ةيكولمملا ةيمالسإلا

 نم اهريغو .قشمدو ؛«ةامحو ءرزيشو ؛جبنمو .ةعوفلاو ؛ةجرسو
 يف ماقملا هب رقتساو ءايضاقو اًملعمو اًملعتم ءماشلا ىرقو رضاوح

 .بلح

 نع ذخخأ هنأ ركذ دقف ءاّركبم ةرعملا نم ملعلا بلطل لقتنا دقو

 ناكو .2'(ها/ل١ا1/) ةنس ةجرسب ىفوتملا يواجرسلا سبع هخيش

 (رقنس ةرق) لابقتسا يف كراش ثيح (هالا١) ةئنس بلحب اًدوجوم

 هثذح يزرابلا نب هللا ةبه هخيش نأ امك ؛'””ليكولا نبا هخيش عم

 يف كلذو :"”رهدلا موص ىف ءاملعلا فالتخا نع (هال17) ةئس
 اهيف رضح ثيح (هال10) ةنس لبق قشمد رزي مل هنأ رهظيو .ةامح

 '"”ىرصرص نب نيدلا مجن يضاقلا دنع كلم عْبَب سلجم

 ترهتشا وأ ءهل هتمزالم تلاط نم هخياشم نم ركذ دقو

 نّودو «؛بدألاو وحنلاو ضئارفلاو هقفلا اياضق يف هل هترواحم

 : لثم «مهنم اًددع ىثرو .مهرهشأ رصتخملا ةمتت يف هسفنب

 ؛يميلعلا يواجرسلا ناولع نب يلع نب ىسيع نب سبع ١-

 ,45/8 ةنماكلا رردلا (1)
 ,550 - 509/7 رصتخملا ةمتت )١(

 77١. رصتخملا ةمتت (9)

 ٠١ - ١١, /8 ءالبلا مالعأر ١98/١ روهزلا عئادبو (طوطخم) يفاصلا لهنملا (4)
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 عبس ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا يف ىفوتملا

 نبا هائر دقو (وهالءا//5/0) ةرجهلا نم ةئم عبسو

01) 
 ٠ يدرولا

 فورعملا نامثع نيدلا نيز نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ردص

 ىلإ رصم نم هيبأ عم لقتنا دقف «لحرملا نبابو «ليكولا نباب

 ةرشع بس ةنس ةرهاقلا يف يفولنو ؛«بلحب ةدم ماقأو ؛ قشمد

 اًءانث يدرولا نبأ هيلع ىنثأو 0/1 ةرجهلا نم ةئم عبسو

 ةرابج نب يلولا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش

 ىقلت .«يرحنلا ئرقملا يلوصألا هيقفلا . يلبنحلا يدارملا

 ةرخآلا ىدامج يف سدقلاب يفوت .بلح يف يدرولا نبا هنع

 ""(هال14) ةئم عبسو نيرشعو نامث ةنس

 نب نمحرلا دبع نيدلا جات خيشلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب
 يف ىوتفلاو لاغتشالل ىدصت ؛يرازفلا عابس نب ميهاربإ

 عست ةنس ىلوألا ىدامج يف قشمدب يفوت ؛يعفاشلا بهذملا

 10( 9) ةرجهلا نم ةئم عبسو نيرشعو

 رشع سماخلا يف ىفوتملا يعوفلا انهم نب ميهاربإ نب انهم

 .؟144 كم يدرولا نبا ناويدو ارذرنا درفت 706/1 رصتخملا ةمئت

 ١84/1". مالعألاو ١/١14 ةياهنلاو ةيادبلاو١ 58 /؟ رصتخملا ةمتث

 ,775 - 777/١ مالعألاو 584/7 رصتخملا ةمتن
 ,1446 مالعألاو 94١ - ؟ال4 /؟ رصتخملا ةمثت



 كلام نبا ةيفلأ حرش كر

 -اظ/
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 (مها/* 1 ةرجهلا نم ةئم عبسو نيثالثو تس ةنس لاوش نم

 ."يووولا نبا هاثرو

 دبع نب هللا ةبه مساقلا وبأ نيدلا فرش ءةامح ةاضق يضاف

 ىفوتملا يعفاشلا يومحلا ينهجلا يزرابلا ميهاربإ نب ميحرلا
 ةرجهلا نم ةئم عبسو نيثالثو نامث ةنس ةدعقلا يذ يف

 نبأ زاجأ دقو .ملعلا هنع لخأ نم نثق وهاو ا7(ما/ م

 نبأ هأثرو. كلام نشل ةصالخلا يفو ءهقفلا يف يدرولا

 يفز
 يدرولا ٠

 نيز نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف «بلح ةاضق يضاق

 رهتشا ؛نيربج بيطخ نباب فورعملا نامثع نب يلع نيدلا

 يف يفوت .تاءارقلاو فيرصتلاو وحنلاو لوصألاو هقفلاب

 رصمب ةرجهلا نم ةئم عبسو نيثالثو عست ةنس مرحملا

 ؟يووولا نبأ هاثرو (ماب'* ير

 نبا قيقش ؛يدرولا نب نيدلا لامج رمع نب رفظم نب فسوي
 يف تامو (ه٠148) ةنس دلو .ءهيقفو ضاق ءربكألا يدرولا

 ,"17 - "11/7 رصتخملا ةمتت
 يدرولا نبا ناويدو ""“ "14 ؛؟4إ/ .78“* 2587/5 رصتخملاةمتن

 نبال ةيعفاشلا تاقبطو 184/١4 ةياهنلاو ةيادبلاو ,”ثه .١٠ال ٠١4., هم
 ,5171//؟ ةاعولا ةيخبو "97 /# ةبهش يماق
 ,65 -98 يدرولا نبا ناويدو 77١5 - ٠51" /؟ رصتخملا ةمئن

 ةياهنلاو ةيادبلاو 207 يدرولا نبا ناويدو "7*1 ,2"7/١١؟ رصتخملا ةمتن

 7١١/4, مالعألاو ١84 - ؟8* /6 ةنماكلا رردلاو 14



 عد كلام نبا ةيفلأ حرش

 ,""”ةاثرف هيخأ لبق (ها/44) ةرجهلا

 نبا هنع ىفلت نم لوأ هلعلو ؛مالسلا دبع نب ىسيع نب ميهاربإ -4

 هنأ الإ ؛هرابخأ نم ءيش ىلع فقأ ملو ؛نامعنلا ةرعمب يدرولا

 لئاوأ يف اهيفوا :(هال”4) ثادوح يف رصتخملا ةمتن يف لاق

 .“"' ميهاربإ دباعلا انخيش نبا نامعنلا ةرعمب يفوت بجر

 ."””يبلحلا جارسلا رفعج نيدلا جات خيشلا ٠-

 ىتش يف هرضع ءاملع نم ءالؤه ريغ نم يدرولا نبا دافتساو

 مهنمو ؛مهرواحو مهنم عمسو ريثكلا سلاج دقف نونفلاو مولعلا
 دمحأ :ةيميت نبا نيدلا يقت .سابعلا وبأ مالسإلا خيش -أ

 ةئس ىفوتملا :'*”يلبنحلا يقشمدلا ميلحلا دبع نبا
 .*7قشمدب (هالا4)

 ناوعأو رصعلا نايعأو "ال1 يدرولا نبا ناويدو 76/5 رصتخملا ةمتت )١(
 ءالبنلا مالعأو 707-504 /80 ةنماكلا رردلاو (طرطخم) يدفصلل رصنلا

 ١؟ - ١١ /هروؤا - 4/14

 .77”ه /؟ رصتخملا ةمثث (0)

 جات انخيش بحصو# :لاق (انهم) خيشلا نع ثيدحلا يف يدرولا نبا هركذ (*)

 .هلام يف انهم هفرصو ههب عفتناو هل ذملترو يبلحلا جارسلا رفعج نيدلا

 ةمئت ركنا .اذه ريغ ىلع رثعأ ملو .اهتافو لعب ةداجسلا ىلع هفلخو

 .17١7/؟ رصتخملا

 /1١. /؟ رصتضملا ةمثن (4)

 ١114/١. مالعألاو 555 يدررلا نبا ناويد (9)

 رحم

 رسم



 هود
 - ال

0 

 مح ل

 -ه

 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةنس ةامحب ىفوتملا يلبنحلا يئابقلا يمخللا نيدلا مجن

 نع يدرولا نبا لأس (ها/”5) نيثالثو ةعبرأو ةئم عبس

 بجعأف ؛ىثنخ تخألا لدب ناك اذإ ةيردكألا ةلأسملا
 ةعوفلا ةدلب يف كلذو «هباوجب نيدلا مجن 2320(

 .يعفاشلا يرصملا ىلع نب دمحم نيدلا رخف ةمالعلا

 ةئم عبس ةنس ىفوتملا ؛كبولطق بتاك نباب فورعملا
 (")(هالش١) نيسمخنو دحاوو

 ," ”(هالا"8) ةنس بلح مدق

 نب يفابلا دبع نساحملا وبأ نيدلا جات ؛يناميلا جاتلا

 .يكملا يموزخملا ينميلا هللا دبع نب ديجملا دبع

 ةنس ىفوتملا ؛رعاشلا يضورعلا بتاكلا يوغللا يوحنلا

 جاتلا هدشنأو ؛هثحاب (هال47") نيعبرأو ةثالثو ةئم عبس

 .'”(هال41) ةنس بلح مدق امدنع ءهرعش نم

 يوحنلا يناّرحلا لخرملا نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا
 ركذ «ها/44 نيعبرأو ةعبرأو ةئم عبس ةنس رصم يف ىفوتملا

 .'””ةيوحن لئاسم يف ارواحتو «بلح يف هيقل هنأ يدرولا نبا

 )١( رصتخملا ةمتت ؟/١0:",

 ١9/9- ١9/1. /4 ةنماكلا رردلا (؟)

 -١5", "18/7 رصتخملا ةمتت (9)
 -71/# ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبطو 576 ؛*71/5 رصتخملا ةمثن (4)

 .71077/ مالعألاو ”؟
 .7ا/17 يدرولا نبا ناويدو ”7//7"37 رصتخملا ةمتت (0)



 - ينذر نبا هيلا جوملا كلام نبا ةيفلأ حرش

 بيقنلا نب نيدلا رمسمش ركب يبأ نب دمحم يضاقلا -و

 نيعبرأو سمخو ةئم عبس ةئس ةدعقلا يذ يف ىفوتملا
 بلح يف ةسلاجسمو ةركاذم هعم ترج هنأ ركذ (ها/40)

 .'"'"ةيهقف اياضقو تالكشم يف

 يف (نيربج) يف هنم عمس .ناهبن نب يفاص خيشلا -ز
50000 
 . ثيدحنا

 نم ءالؤه ريغ ىلع فقي رصتخملا ةمتئلو هناويدل عبتتملاو

 .ماشلا اومدق نيذلا رصم ءاملعو .ماشلا ءاملع

 : هرصع ءاملعو هذيمالتل يدرولا نبا تازاجإ
 ريثكلا هيلع ىقلتو .هرصع ءاملع نم ريثك يدرولا نبا نم عمس

 ءالؤهو ءالؤه نم اًددع زاجأو «بدألا يبحمو ملعلا بالط نم

 يف مهنم اًددع ركذ ءمولعلاو نوئفلا فلتخم يف هتافلؤم ةياور

 مهركذ نممو ءالماك زاجملا مسا انايحأ ركذي ال هنأ الإ ؛هناويد

 روصنم نب دمحم نب فسوي نيدلارون نساحملا وبأ يضاقلا ١-

 يف يدرولا نبا هزاجأ «يعفاشلا يجرزخلا يمويفلا يراصنألا

 هملع ىلع ىنثأو (هال4") ةنس كلذ ناكو ؛هتافلؤم ةياور

 اي ةداجتسالا قحلا ناكو :هزاجعا ةنإ:لاقو :هرغشو

 )١( رصتخملا ةمتث ؟7/1٠"-  91١مالعألاو 00/5.

 )*( يدرولا نبا ناويد ١14٠-1541.
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 نم ةئم عبسو نيعبرأو عضب ةئس ىفوت رردلا يف لاقو
 ."؟كنولا

 يدفصلا ؛هللا دبع نب كبيأ نب ليلخ نيدلا 5 ةمالعلا

 ,«فلصم يتئم ءاهز هل .ها/84 ةئس ةافولا يقشم ؛مدلا .دلوملا

 ؛لوصأو 27 .لوقمو لوقنم نم هل ام ةياور يف هزاجأ

 يدرولا نبا ىنثأو .فيلأتو حرشو ءملعو بدأو ءرثنو مظنو
 . هيلع ةيدأ ىلع

 دمحمم نيدلا باهش نب ءايضلا نب دمحم نب رمع نيدلا لامك

 حرش يف هثحاب .هال4 5# ةنس ىفرتملا  يبلحلا ىمجعلا نبا

 (9ةيفاكلا ةيفاشلا

 (ةصالخلا) هيلع أرق «ناير نب دمحأ نيدلا باهش يضاقلا

 ا*اهئبال اهحرشو كلام نبال

 ا"”دميلا نم هيلع دفو ناكو (يواحلا ةجهب) هتموظنم

 59٠/8 - 50١. ةئنماكلا رردلا

 يدفصلل رصنلا نارعأو رصعلا نايعأو "1٠١ -419 يدرولا نبا ناويد
 رردلاو 1١9/5- ١ ةبهش يضاق نب ,ال ةيعفاشلا تاقيطو (طوطخم)

 5١6/7. مالعألاو 1ا/ال ١95- /؟ ةنماكلا

 هم -07 /4 ءالبنلا مالعإو 478 يدرولا نبا ناويدو "4*7 رصتخملا ةمتث
 .08 -ها/ يدرولا نبا ناويد

 ١179. قباسلا عجرملا



 -حند كلام نبا ةيفلأ حرش

 يف هزاجأو (ةجهبلا) هيلع أرق ؛«يسرافلا ناميلس نيدلا ءايض -5

 '"“لوقمو لوقنم نم هل ام ةياور
 دبعل (لمجلا) : يباتك هيلع أرق ؛ةرجش نبا ليلجلا هيقفلا -17

 نينا 7 نبال (ةصالخلا)و .يناجرجلا رهأقلا

 نب نيدلا لامج نب نيسح نيدلا ءاهب نب ميهاربإ نيدلا لامك -م

 هيلع ضرع «شيجلا رظان نباب فورعملا ؛ناير نب ناميلس

 ."”بجاحلا نبال ةيفاكلا مظن يف (ةيفاولا)

 يعفاشلا هقفلا يف هيبنتلا باثك هيلع ضرع .راطعلا نبا -8
 قر اريخلل

 ٠١- باتك 0 هيلع ضرع .يفنحلا نسحلا نب دلمحم :
 ." ”يفنحلا ينانيغرملا نسحلا يبأل (يدتبملا ةيادب) 6 1 مورو -

 ةجهب) :هباتك نم عضاوم هيلع أرق .ءركب وبأ نيدلا يقت ١-

 نير هيلع ىنثأو (يواحلا

 : ءاضقلا يف لمعلاو مدرولا نبأ

 ام ةنس ةرشع يتنئا ىلع ديزت ةدم ءاضقلا يف يدرولا نبا لمع

 )١( قباسلا مجرملا 15.,
 ,75 -ا/8 قباسلا عجرملا (0)

 .الا/ -95 قباسلا مجرملا (7)
 ١8. قباسلا عجرملا (4)

 ١418, قباسلا عجرملا (0)

 ,171 ١74- قباسلا عجرملا (1)



 225 كلام نبا ةيفلأ حرش
 اهل ةعباتلا ىرقلاو ؛بلحو .'”قشمد ىف ه 7/5 ىلإ هالا 4 نيب

 ءّربلا يف لمعلا هل ُقْرَي ملو 000 ىرفقو . جبنمك

 هئاصقإ ىلع مهبتاعي بلح ةاضق ىلإ اًراعشأ كلذ يف بتكو
 نم برقلا يف هنم ةبغر ؛هتلافإ بلطيو ؛هنم لقأ وه نم بيرقتو
 .ءاملعلا سلاجمو ملعلا زكارم

 يضاق يناكلمزلا يلع نب لمحم نيدلا لامك بطاخي لاق

 ع اش

 رمعلا دفن دقف ينذقنأ كتيدف اهئانعو اهسؤب نم '””اهذقنمأ

 رزولاو تاموصخلا مكحلا نم يبسكو ْمّيضم ينأب اًبيع ىرأ ينإف

 ٌرْفَُح مهباولأو ٌربُغ مههرجو رشعمل اًراج ثرحلا ضرأب اًميِقُم
 ُرَبلا لعفي اذكه نكلو يلومخ ينءاسو يفلخ ناك نم ينمدقت
 ابصلا نمز نم مكحلا رجحب تيلب
 اضقلا َيلأ نأب ضار يننأ ىلع

 ماقأف ؛قشمد ءاضق يلو هنأ 505-878 ١/ روهزلا عئادب يف سايإ نبا ركذ )١(

 :لوقي أشنأو ؛كلذ نم لم ىتح هتيالو يف ةدم

 يصالخ وجرأ يننأ الولو
 ىوعدرو ىركش يف رمعلا ىضقن
 :لرقي أشنأ ءاضقلا نع لصفنا املف
 اًعوط ءاضقلا بوث تصلخ

 يلع ءاغقلا هاسج لاز نإ

 .7594 -797 يدرولا نب ناويد (؟)

 يسفن تلتق نلك ماكحألا نم

 سسبسحو رارسقإو ربكنإو

 مولظملاب هيف نكأملو

 نبا ناويد .ثيدحلل راد ىلإ يناكلمزلا اهلوح يتلا بلحب دوهيلا ةسينك ينعب (9)
 ,؟ ؤما/ل -597 يدرولا



 كلاس نبأ ةيفلأ حرش

 هملع صقن عم ءرملا لام داز نئل

 ٌَلْوَمُم ينإ مالسإلا ّدحؤأ ايأ

 اًنسحُم ٌربلا يف ماكحألا نم ينلقأ

 اضقلا ةعفر نع ملعلا بحب ُتلْغُش

 يبصنم ُكرتأ فيك موق بجعت

 اضقلا ةبتر يف لح نَم ىرت : اولافو
 اًضقلا نم يِ ٌةَبتُر ىلعأ َملعلا ىرأ

 ٌةّيقب مولعلا ليصحتل َيِفو

 - بر

 رسخ هلباقي ال رسشخ كلذف
 ٌرغ هدصق يف كولمملا امو كيلع

 ٌرحبلا وه ْنَم اي ؛ةنع يلصفب ّيَ
 ردا ُهدصق نم ٍفادصألا ىلع يِرْلُي أ
 ٌدطضم انأ امو اًدْمَع هضفرأو

 ربقلا ُهَيراوُي ىتح اهقرافو

 ْرْهُزلا َكدئاوف الإ نكي مل ؤلو

 اضقلا نم ةلاقإلا يف يدرولا نبا ةبغرل يناكلمزلا بجتسي ملو

 :زبلا ىف

 بيطخ نب نامثع ورمع وبأ نيدلا رخف خيشلا ىلوت امدنعو
 ةنس ةرخآلا ىدامج يف اهعبتي امو بلح ةاضق ءاضق ؛نيربج

 باجتساف ءاضقلا نم ءافعإلا يدرولا نبا هنم بلط .هالال"

 يف سيردتلاو ثحبلل غرفتلا يف هتبغر تققحت كلذبو .هبلطل
 (3'لاق ؛هدئاصق ىدحإ يف كلذ نع رّبع دقو ؛بلح

 نينثا نيب ٌمكحلاو مهضورفو مهححوسفو مهّدوقُع ُتكرت ينإ

 7 ل وي مولعلا َبُنُك اًعلاطُمو اًمناق يتيب تمزلو

 "ناب يدرولا نب ناويد 000
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 نيصنلا زّرفت حصي اهيف ةقيقد ٌقورفلا هقفلا نم ىوهأ

 نبع رباعو يوحن فصن نع شٌضماغ وه ام بارعإلا يف ُبِحَأ
 ينيبو نايبلا نيب ةموسقم اًيئاعم عيدبلا ملع يف لوقأو
 نيتيبلا وأ ةنس يف تيبلاك اًردان الإ رعشلا ّمظن ٌتكرتو

 نْيَرادلا ةداعس هيف ملعلاف ةهابن فيرشلا ملعلاك رعشلا ام

 : ةيبدألاو ةيملعلا هتلزنم
 امب ؛ةيملعلا هتناكم ىلع ةيبدألا يدرولا نبا ةرهش تغط نئل

 هئارتو هتايحل سرادلا نإف ءزيمتم يبدأ رثنو مظن نم هب رهتشا
 ءاملعلا ٍدصقو .سيردتلل هغرفتو ءءاضقلا يف هلمعو ؛يملعلا

 نع الضف ءهنم ةزاجإلا مهبلطو .هتافلؤم مهتساردو ؛هّسلجم

 اًملاع ناك يدرولا نبا نأ ملعيل .مهرصح بعصي نيذلا هذيمالت

 ضئارفو هقفو وحن نم ءاهيف َفْلأ يتلا نوئفلا لك يف اًريمتم
 موظنم نم كرت ام نأو ءايفارغجو مالحأ ريسفتو خيراتو فوصتو

 مظن دقف .هتفاقث عونتو هركف قمعب دهشي .نوئفلا هذه يف روثنمو
 .روثنمو موظنم نيب تافلؤم ةعسن وحنلا يف فلأو «يعفاشلا هقفلا

 ءاملع هيلع ىنثأو .هدعب نم ءاج نمو .هقبس نمم اًريثك كلذب قافف
 .هتافئصم ىلع علطا نمم مهدعب ءاج نمو ؛هرصع

 .هئابدأو ؛هئاهقفو ءرصعلا ءالضف دحأ» :ةهت يدفصلا لاق

 هتيبرعو ءهموظنمو هروثنم يف داجأو ؛همولع يف نلفت .هئارعشو

 اهفناجت دعب لقعتلا ىلإ اهبرقو ءاهيفالتب اهبيرغ سّنأ ام اهيفالت



 -ك دل كلام نبا ةيقلأ حرش
 دق ىواتفلا باحصألو «ةضور ةبلطلل ههقف» :لاقو 1” اجتو

 ةشحو دعب هلعجو ٠لئاسم هدازو يراحلا مظن ؛هضوح عرش

 ,1'"'”لئامخ هنم ناهذألا

 هسفن

 بعتأ دقف يدرولا نبا دعب هقفلا مظن نما رجح نبأ لاقو

 ي ١

 : ةيملهلا كتافنصرم

 عورف يف اهمظن (يواحلا ةجهب) ىمستو ؛'؟”ةيدرولا ةجهبلا ١-
 ((0:57) تيب فالآ ةسمخو نيتسو ةثالث يف يعفاشلا هقفلا

 رافغلا دبع نيدلا مجن خيشلل (ريغصلا يواحلا) اهئمظ
 مسقأ» :هنع رجح نبا لاقو (ه1156) ةنس ىفوتملا ينيوزقلا

 تيظح دقو .4'”هنود رصق الإ هقفلا هدعب دحأ مظني مل هللاب

 ."'”حورش ةدعب ةجهبلا

 تابقلملا) ىمستو ؛'”'ةبقلملا لئاسملا يف ةبذهملا لئاسولا

 .(طوطخم) يدفصلل رصنلا نارعأو رصعلا نايعأ
 .قباسلا مجرملا

 .(طرطخم) يدرب يرغت نبال ؛يفاولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا
 .ال١/44 نيفراعلا ةيدهو ١٠١7 يدرولا نبا ناويد

 ,737977 /# ةنماكلا رردلا

 ,49 ةيدرولا ةفحتلا حرش يتسارد ةمدقم رطظنا

 :ناويدلا نم ١47 يفو 784/١: نيفراعلا ةيدهو ٠١ يدرولا نبا ناويد
 لئاسملا) ١71/7 ناملكورب يفو (ةبقلملا لئاسولا يف ةبذهملا لئاسملا)

 .(ةيدرولا ةبقلملا



 < كلام نبا ةيفلأ حرش
 .ةعبرألا بهاذملا ىلع ضئارفلا ملع يف ةموظنم (ةيدرولا

 ءيرْوَشْنَُشلا يمجعلا دمحم نب هللا دبع خيشلا اهحرش

 حرش يف ةيضرملا دئاوفلا) هامسو (ه499) ةنس ىفوتملا

 (؟!ةيورولا تايقلملا

 .اًرثثو اًمظن .فوصتلا يف «''”ريخلا ةدارإل ريطلا قطنم -“*

 ." فوصتلا يف بصاولا باذعلاو بقاثلا باهشلا -

 (40اَئيِب )١87( يف وحنلا يف ةموظنم «ةيدرولا ةفحتلا -ه

 ”ةيدرولا ةفحتلا حرش -5

 1 0 : ماو اس : 5
 يف هنع ربعو .''ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت 17

 وهو ."'(ةيبرعلا ملع يف ةيفلألا ةصالخلا حرش)ب هتازاجإ

 )١( مالعألاو 007/7 نرنكملا حاضيإ ١18/4

 بهذلا تارذشو 84/١ نيفراعلا ةيدهر ١4١ :؛١٠١“” يدرولا نبا ناويد (؟)

7/5 , 

 بقاثلا باهشلا) 1717/؟ناملكورب يفو 40١/1١ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (6)
 .(فئاولا باذعلا) هريغ ينو (بصاولا باتعلاو

 باهش خيشلل ةزاجإ يف اهامسو ؛148ا 1415 2٠١7 يدرولا نبا ناويد (4)

 ١74 ةحفنلاب ةرمو «ةيبرعلا ملع يف ةيدرولا ةجهبلاب ةرم يضرعلا نيدلا
 حرش روكشلا دبع نأ 1939/9 نونظلا فشك يفو 84/١/. نيفراعلا ةيدهو

 .ةحفنلا

 م1948 ه454١ ةنس هتعابطو هقيقحتب تمق دقو (0)
 .0//30 مالعألاو 17١/؟ ناملكوربو ١1١ يدرولا نبا ناويد (5)
 7/1١ ١27, نونظلا فشكر١٠٠١* يدرولا نبا ناويد (19)



 هس نار كلام نبا ةيفلأ حرش

 .قيقحتلاو ةساردلا طحم

 ,©"7يطعم نبا ةيفلأ حرش يف «ةردلا ءوض -4

 "'بارعإلا ملع يف بابللا ةديصق -4
 ا ارعألا ملع يف بابللا ةديصق حرش ١-

 .(2اًمظن وحنلا يف بيرغلا ةركذت ١-

 (*”بيرغلا ةركذت حرش ١-

 ©0هيجعملا فورح ىلع وحنلا يف جاحأ -1
 نبا خيراتب فرعيو ."”رشبلا رابخأ يف رصتخملا ةمتت -4

 يلع نب يقاس ةءادقلا يبا عيراتابت نعغلا ةيدرولا
 نم هيلع ليذو (هال"”) ةنس ىفرتملا ؛ةامح كلم يبويألا

 ةنس يدرولا نبا ةافو ىلإ (هال4٠) ةنس ءادفلا وبأ فقو ثيح

 ,0(مال14)

 )١( يدرولا نبا ناويد *٠١. ١4١ نونظلا فشكو ١/  108مالعألاو 17/6

 44/١/ نيفراعلا ةيدهو ”١247/7 نونلغلا فشكو ١١ يدرولا نبا ناويد (؟)

 .157؟و ١51١/5 بهذلا تارذشو

 849/1١/. نيفراعلا ةيدهو "٠١ يدرولا نبا ناويد (*)
 ١151١7/56, بهذلا تارذشو 5٠/١" نوئلظلا فشك (5)

 40/١", نوئظلا فشك (4)
 .(طوطخم) رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ (1)
 .يواردبلا تعفر دمحأ قيقحتب م٠191 ماع اهرخآ :؛تاعبط ةدع عبط (؟)

 .15797/7 نوئظلا فشك (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هدد

 اًميب (1) يف موظنم ؛ةبقلملا لئاسملا يف ةبذهملا لئاسملا -6

 "7باسنألا يف زجرلا نم
 ."”رهاوجلاو راجحألا ملع يف ةزوجرأ -5

 ةيفلألا ىمسيو ؛مانملا ريبعت يف مالحألا ةرد ءوض ١10-
 يوي

 نادلبلا ميوقت يف «'”بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ -4

 .هريغو

 ."”(بئاجعلا ةديرخ) نم صلختسم وهو «ةمايقلا لاوحأ 8

 ؛ ةيبدألا هراثأ

 «اًملاع هنم رثكأ اًبيدأ رهتشا يدرولا نبا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس

 نبا رصع ذنم «نابكرلا اهب تراس يتلا ةيماللا هتديصقل ناك دقلو

 )١( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ١/51١8,

 *٠١. يدرولا نبا ناويد (؟)

 فراصملا ةرئادو 5097/١ نونظلا فشكو ”١٠١ يدرولا نبا ناويد (9)

 قالوبب عبط هنأ تاعوبطملا مجعم يفو "ا 0 مالعألاو 4١8/١ ةيمالسإلا
 ناملكورب رظنار .ه1707 ةئس فرش ةعبطم يف ىرخأ عبطو هه786١ ةنس

 مقرب ةيرصمل بتكلا رادب حرش هل .458 تيراج ةعرمجمو 1/7

 .هفلؤم فرعي مل (ةيدرولا ةيفلألا حرشب ةيهلإلا حئملا) ؛همسا (ش1١٠)

 ./488 نيفراعلا ةيدهو 7٠١/١ نونظلا فشك (4)

 ةيدرولا ةفحتلا حرشل ميدفتلا يف ليصفتلاب هتركذ هفلؤم يف لاكشإ عقو دقو

 ,081 -65 ص

 .585 تاعوبطملا مجعم (0)



 -2 نينا هش كلام نبا ةيفلأ حرش
 :هبدأل سانلا عبَتَّتو ءكلت هترهش يف رثأ ءاذه انموي ىلإ يدررلا

 ةيعامتجالاو ةينيدلا ةلاحلا هبدأ رّوص دقو هروثنملاو موظنملا

 رعشلا ضارغأ قرطو ءريوصت ريخ يكولمملا رصعلا يف ةيسايسلاو
 يف داجأ امك .مرمذملا ءاجهلاو .؛فلزتملا حدملا نع اديعب

 «بطخو زاعتو ٍناهتو تازاجإو لئاسر نم رثنلا ضارغأ

 كبسو (؛قيقر بولسأب «هئابدأو هرصع ءاملعل تاباجإو تارواحمو

 : ةيبدألا هراثأ نمو
 :يدرولا نبأ ناويد ١-

 سمخ هرعش بناج ىلإ لمشف :هتايبدأ مظعم هيف تعمج دفر

 ةثداحلا (ةلزلزلا ةلاسر)و (ملقلاو فيسلا ةلاسر)و .''”تاماقم

 يف (أبولا نع أبئلا ةلاسر)و (ها/54) ةنس ماشلا دالب يف

 ةقرحلا ةلاسر)و ؛هيف يفوترو ماشلا باصأ يذلا نوعاطلا

 ةئم .مالغ ةثم ىلع مالكلا)و « يحابرلا يضاقلا يف (ةقرخلل

 (عوطقم ةئم ؛ةيراج ةئثم يف ةيراسلا يراردلا)و (عوطقم

 نبا ةيمالب فرعتو ؛(نالْخلا ةدشرمو ناوخإلا ةحيصن)و

 .؟9 ةيكاطنألا ةماقملا ء18 ةيفوصلا ةماقملا :يدرولا نبا ناويد )١(

 .ةيقشمدلا ةماقملا ؛415 ةيدهشملا ةماقملا ؛58 ةيجبنملا ةماقملا

 قيرح ففصو يف ؛4١١ قيرحلا فصو يف قيحرلا وفصلاب ةفورعملا

 .(هال٠4) ةلس قشمد يف بش



 كلام نبا ةيفلأ حرش تر

 0 . 0 ءد ءان 0 1 ١
 اهتمجرتو ١ :اهحرشب ءابدالا ينع دقو ؛يدرولا

 ." رابخألا لكشم يف راكفألا راكبأ 1١-

 .(7بارعإلا ةحلم نم بابحألا ةفحت -“

5 85 8 85 © 

 :اهحورش نمو )١(

 ميحرلا حتف) هامس ؛يعفاشلا يرائقلا 1 و نوب نوم حرش -أ

 ةنس عبطو (ه0١17) ةنس هنم غرف (ناوخإلا ةحيصن حرش يف نمحرلا
 .(ه١١75١) ةئس يديشرلا قوزرمل سيمخت عم حرشلا عبطو (ه100)

 .48 -4” ص ةيدرولا ةفصنلا حرش يتسارد ةمدقم رظناو

 (ه1١٠) ةنس ىفوتملا يرمغلا بيطخلا دمحم نب باهولا دبع حرش -ب
 ,(ه10١1) ةنس هنم غرف (ىدنلا فرع) هامس

 رظنا .يدرولا نبا ةيمآل حرش هامس , يميلعلا يصمحلا ىسيع حرش -ج

 .17ا//4١ نيفلؤملا مجعم

 .486 -17" ةيدرولا ةفحتلا حرش يتسارد ةمدقم رظنا .ناترم ةيسنرفلا ىلإ مجرت (0)

 ,ثيدحلا يف هنأ ١١/١ نونكملا حاضيإ يفو ؛7١٠ يدرولا نبا ناويد (*)
 .46 ةيدرولا ةفحتلا حرش يتسارد ةمدقم رظناو ٠١7. يدرولا نبا ناويد (4)



 < كلام نبا ةيشلأ حرش

 ىناثلا لصفلا

 ةصالخلا ريسيت ىف ةصاصخلا ريرحت

 ةيليلحت ةسارد

 : حرشلا يف هجهنم
 (ةيفلألا) ةصالخلا حرش عفاود هتمدقم يف يدرولا نبا مسر

 اليلحت ةيفلألا تايبأ ليلحت ىلإ بهذف ؛حرشلا اذه يف هتيجهنمو
 اًمدختسم ءاهقلغم كفو ءاهقلطم دّيقو ءاهلمجم هيف لّصف ءارسيم

 يف السرتسم نكي ملو «ةيفلألا يف كلام نبا ةلثمأ بلاغ كلذ يف

 هدضعي ام اهنم ركذي ناك نإو ؛مهتافالخو ةاحنلا لاوقأ ركذ

 حرشلا اذه عضو هنإ لاقو ؛«لخم ريغ رصتخم بولسأب .ليلدلا
 عم هنأو ءصصختو عسوت نود وحنلا ةسارد دارأ نم هب يفتكيل

 ءهدلاو ةيفلأل مظانلا نبا حرش عبرل اًبراقم ءاج هراصتخاو هلومش

 دروأو ءهركذي مل ام ركذو هحرش يف هلحي مل ام لح هنأ عم
 .''”اهدزي مل اًدويف دارو: اهدرؤت مل دهاوش

 يف مظانلا اهدروي مل ءتاّمتت و دئاوف هحرش يف فاضأو

 .ةيوحنلا لئاسملا ضعب هيضتقت امم ءهحرش يف هدلو الو ةيفلألا

 .وحنلا ملع سراد اهجاتحي يتلا

 .ةيتآلا ٠١١ يدرولا نبا ةمدقم رظنا )١(



 ئه 1 ت2 ئ تلال 0222 2-- تتتتتت ح هل تامة تاقتم هنه

 نع فلتخت ةيفلألا حرش يف ةصاخ ةقيرط هل اذإ يدرولا نباف
 ةيفلألا تايبأ ركذي ال يدرولا نباف ؛ةيفلألا حاّرْش لوأ مظانلا نبا

 املنإو ءاهحارش رثكأ لمع امك اهلمج للحي الو ,حرشلا لبق

 اياضق نم ةيضق صخت يتلا تايبألا وأ تيبلا نومضم ضرعي

 ءميركلا نآرقلاب 0 نم رثكيو «كلذل لثمُيو ؛وحنلا

 علطأ مل" فابأ ةيالث اهنم اهنم ؛يبرعلا رعشلابو «فيرشلا ثيدحلاو

 يهو .هلبق وحنلا بتك يف اهدروأ نم ىلع

 ُدَج لنأ مل ْمأ ٌثلن هيف ٌدجلا اذو ٌدَجَم هرئكأ َهْلِب يلاعف لقأ ١-
 وهف (هلب) دعب ام رج اذإ هنأ ىلع هب لثم دقو ؛يبنتملل وهو

 .ردصم

 يضارب الو نابضغب تسل ضارتعا يذ ايعس ال تلبقأ -

 ىلع داهشتسالا يف هدروأو .هلئاق ىلع فقأ مل تيبلا اذهو

 دورو مدعل كلذ ىلع دهاش هيف سيلو (ىلإ) ىنعمب يتأت (ْنِم) نأ

 ُبهذم نع ْنُكَي مل ام اذإ ففيكف ٌبهاذم هنعو اًدومحم ربصلا ىرأ -'؟

 حرش يف يدرولا نبا هب لثم دقو ؛يمورا نبال تيبلا اذهو

 ةفحتلا حرش دهاوش هحرش يف يدادغبلا هدروأو ؛ةيدرولا ةفحتلا

 .هلئاق اركذي ملو ةيدرولا

 )١( :ماترألا تاذ دهاوشلا يهو  1١54و 77و 475.



 يح كلام نبا ةيفلأ حرش

 نم ةلأسم ىلع جاجتحالل مهلاثمأو برعلا لاوقأ دروي هنأ امك

 ضرعيو ؛«ٌدريو راتخيو ةاحنلا فالتخا ضعبل ضرعيو .؛لئاسملا

 ءانايحأ هدقتنيو ءانايحأ هريغ ىلع هراتخيو كلام نبا يأر

 تيب ذئنيح ركذيف ؛ةيفلألا ظافلأ ضعب كلام نبا ىلع كردتسيو

 اًضقانت هاري ام ىلع قلعيو ؛هل ًاليدب اني عضيو ؛هأزج وأ مظانلا

 .هليصفت يتأيس امم ؛كلام نبا بتك ضعب نيب
 صقنلا ركذيو ؛ةيفلألل مظانلا نبا مرش ٌمضاوم يف دقتني امك

 يف ةدراولا ةيوحنلا لئاسملا ضعب يف هركذي مل ام ركذيو ؛هيف

 «قحلا دشني يذلا ملاعلا بولسأب كلذو :هركذ دريس امم ؛ةيفلألا

 انعط كلذب درأ ملو١ لاق .هيلع لاعت وأ :«هريغ صاقنتسا نود

 وأ امهدحأب اًئظ ئسأ ملو (هدلوو كلام نبا ينعي) امهيلع
 ةليضفل امهو# :لاق ءهتمدقم يف امهيلع ىنثأ لب .8''"امهيلك

 .1''”نيزئافلا نم اًعيمج انبتكي هللاف «نيزئاحلا نم قبسلا

 : هرداصم

 نع («ةصالخلا ريسيتو ةصاصخلا ريرحت) يف يدرولا نبا ردص

 .ءاهحرشو ةيفاشلا ةيفاكلا اهتمدقم يفر ءاًريثك كلام نبا بتك

 اذكو .ليهستلا باتكو .اهحرشو ذغفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمعو

 حرشي وهف .كلذ يف ورغ الو «؛ةيفلألل مظانلا نبا حرش نع ردص

 أ ١ : ص 01

 .قباسلا عجرملا قفز



 كلام نبا ةيفلأ حرش <25

 لمعيو ءاهحرش ىلإ هبا هقبس يتلا كلام نبا تافنصم دحأ ةيفلالا

 :.لطابلا ورا يرق مردسراق دييحب سقم نك ان ىلع
 .''"ةاحنلا مامإ لاوقأ نم ذخأف ءاّريثك امهبتك ريغ نم ذخأو

 «نيقباسلا ءاملعلاو ."'”برعلا لاوقأ نم هباتك يف درو امو
 5 ار 99 ايلخلاك

 .ءارفلاك ءنيرخآلا ءاملعلا لاوقأو بتك نم ذخأ امك

 ةفاضإ :ريثك مهريغو «يسرافلا يلع يبأو .شفخألاو ؛دربملاو
 يتلا ةيوحنلا لئاسملا ىلع اهب داهشتسالل تاءارقلاب هلافتحا ىلإ

 مدقي هنأ عم ءوحنلا ءاملع رابك كلذب فلاخ نإو ءاهب ذخألا ىرب

 .بلاغلا يف مهريغ ىلع نييرصبلا يأر

 : كلام نباو يدرولا نبا

 نيدلا فرش هخيش دي ىلع كلام نبا ةيفلأ يدرولا نبا سرد

 تفنص يذلا .ينهجلا يزرابلا نمحرلا دبع نب هللا ةبه مساقلا يبأ

 ءاهيف هزاجأ دقو .'*”يدرولا نبا ركذ امك هراد يفور هل ةصالخلا

 اهحنمف يدرولا نبا اهب متها دقو «ةركبم اهب هتقالع تناكف

 لثك ءللثذك ,لثدأع صكل للالال للكل ىلكلكش ملكا لاخ” :ىسص )١(

 .ةيوحنلا لئاسملا نم اهريغو

 .ةيوحنلا لئاسملا نم اهريغر 2.5571 2186 49/5 595 75خ1 1584 .١"؟ :سص (؟)

 .ةيوحنلا لئاسملا نم اهريغو .055 .اثالال 5.157 :نسص (7)

 .ةيوحنلا لئاسملا نم اهريغو .244 .686 .ا"الال :ص (4)
 .09 - ةم8 يدرولا نبا ناويد (0)



 -يمد كلام نبا ةيفلأ حرش

 فرعف ءاّسيردتو ىّئعمتو ةسارد ؛هتقو لج اهاطعأو ءهمامتها

 امك .ءتاكاردتسا نم اهيلع امو ؛ةيملع ةميق نم اهل امو ءاهقئاقد

 تامتتو تافاضإ نم اهتاعوضوم ضعب هجاتحت امو ءوه اهاري
 ؛ةريصقلاب تسيل ةدم هبالط اهسّرد دقو .نفلا اذه سراد اهجاتحي

 ءاملعلا نم اًددع اهيف زاجأ امك .'"ههنم اًريبك اًددع اهيف زاجأو

 .هورصاع نيذلا

 نبا اهّعّضو ذنم ّنفلا اذه قاشع ةموظنملا هذه تلغشأ دقو

 تيظح امب وحنلا يف باتك ظحي ملو ءاًميلعتو اًمّلعت نك كلام
 اهحرش يف داهتجالاو اهظفحو اهتسارد ىلع فروكعلا نم ةيفلألا هب
 .اذه انموي ىلإ ءاهحورش ىلع قيلعتلاو

 ىلإ ةراشإلا نود مهضعب نم نوذخأي ءاملعلا ناك اذإو

 «تافيرعتو تاقايس نم رهتشا اميف ةصاخو ءانايحأ مهرداصم
 ءاريثك كلام نبا بتك نم دافتسا دق درولا نبا نإف ءاهل ليثمتلاو

 يف ةصاخو ؛تارابعلا ضعب يف ليلق رييغتب وأ ءاّضن اهنم ذخأ

 ىلع ذخؤي امم «ةراشإ نود ةيفالخلا اياضقلاو تافيرعتلا ضعب

 كلذ نمو نك يدرولا نبا

 لاصفنا ريدقتب ةيظفللا ُفَرعُتو» (ةفاضإلا) يف هلوق ١-

 لمع هيلإ فيضأ اميف لمعي اًفصو هنوكل اَنإ .فاضملا
 ,لعفلا

 م5 ه8 -8ا/ يدرولا نبا ناويد )١(



 كلام نبأ ةيفلأ حرش تحج
 دلل

 .كهبشو ؛كلثم لجرب ٌرُمك «كلذك هتيأر امب ِهِلُوأتل امإو

 :و ؛كبسحو ؛كريغو

 لكيه ٍدباوألا ديف ٍدرجلمب

 كسمُمو ؛كبسحُمو ؛كرياغمو ؛كهبشُمو ؛'''كلاثمب اهليوأت
 ,.دباوألا

 يف الإ لمعي ال ام ٌلومعم ٍفطع وأ ةرشابمب هلعجل اّنإو
 اخأ الو ءكل ْيَدَي الو .كل ابأ ال ةرشابملا لاثم ؛ةركن

 (ال) لمعت ال ذإ ؛ لاوزلا ةردقم اهتفاضإو ؛ةمحقمم ماللاف ِهرْثَقَمْلل

 ٍلجر ٌبْرو .؟ اهليصفو كل ًةقان مك فطعلا لاثمو ؛ةركن يف الإ
 ,4”هيحخأو

 ." 'اهحرشو ةدمعلا يف كلام نبا لوق وه

 يفو : يو يلع لوقب داهشتسالا دنع (بجعتلا) يف هلوقو ١-

 :لاقف .ههجو نع َبارّثلا حّسمف هيض رامعب ّرم اًيلع َّنأ ثيدحلا
 !الدجم اًعيرص كارأ نأ ناظقيلا ابأ يلع زِزغأ»

 .رورجملاو راجلاب لصفلا :اهدحأ ءدهاوش ةثالث اذه يفو

 .ءادنلاب لصفلا يناثلا

 لمع لمعت ينلا تافصلا نم تسيل (كلاثم)و .خسنلا عيمج يف تدرو اذكه )١(
 .هدارم قفاول (كلئاممب) لاق ولو :لعفلا

 ,"م١ 8٠١"- :ةفاضإلا (5)

 .488 - 4417 :اهحرش عم ةدمعلا (5)



 -حنمج كلام نبا ةيفلإ حرش

 هلوكل ؛ لعفأ دعب هنم بججعتملا نم ءابلا فذح :ثلاثلا
 نأ يي

 ."''ةدمعلا حرش يف كلام نبا صن اذهو

 لك وهو ءهل لوعفملا بصني# (هل لوعفملا) يف هلوقو -”*
 نم ذم الو ءاركش نورد اركش هوست“ المت نانا نادييقف

 ظفل وه .«””لعافلاو تقولا يف للعملا هتكراشمو هروهظ
 .ليلق فالتخا عم“ ”ةدمعلا

 عبتتملا اهدجي يتلا ةيوحنلا اياضقلاو تافيرعتلا نم كلذ ريغو

 .امهنيب نراقملاو «كلام نبا بتكو يدرولا نبا حرشل

 «نيرخآلا لمعل ضرعتلا نأ اهب ملسملا رومألا نم نأ امك

 دمتعي امم ءصخأ ةفصب يملعلا مظنلاو «نوتملا حرش دنع ةصاخو

 درس نود ليثمتلاب ءافتكالاو .ديدشلا زاجيإلا ىلع هبحاص هيف

 ءاميإلاب ءافتكالاو ءليصفت نود ةدعاقلا ىلإ ةراشإلاو .طورشلا

 ةدعاق لامكتسال الاجم حارشلل حيتي هريغو كلذ لك «فالخلا ىلإ
 اذإ ةصاخو ؛ةلأسم يف فالتخالا وأ ءركذت مل طورش وأ ءام

 يأرلاب حراشلا ذخأي دقف «يوحنلا بهذملاو ؛ةسردملا تفلتخا

 .هذري وأ هفعضيو ءهعم فلتخي دقو «هحجريو

 )١( :بجعتلا 40208-4125.

 ةدمعلا حرش (؟) ١هلا.

 .19ا9 :هعم لوعفملا (9)

 ."986 :اهحرش عم ةدمعلا (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش حد

 .ةيفلألا حرش يف كلام نباو يدرولا نبا نيب ىرج ام اذهو

 .ىرخأ يف هفلاخو ءاهيف هيأر حجرو .لئاسم يف هقفاو دقف

 نم اهيف عقو امو ؛هبتك ضعب يف هلاوقأ بقعتو .؛هيلع كردتساو

 كاردتسالا ىلإ يدرولا نبا قبس دقو .ليصفتو زاجيإ وأ فالتخا

 يدارملاك هدعب ءاج نم اذكو ؛ةيفلألا حاّرش لوأ هئبا مظانلا ىلع

 فئقاوملاو لئاسملا كلت نم جذامن هذهو .ينومشألاو

 هضرع وأ .هيأر ديأو كلام نبا يدرولا نبا هيف قفاو امم -أ

 : يتأي ام قيلعت نود

 امو ءاهتاوخأو ناك عم هلصفو ريمضلا لصور يف هلرق ١-

 صخأ امهلوأ نيريمض يئاث امإ هنوك ,هلاصفلاو ريمضلا لاصتا

 ىدحإ وأ ناكل أًريخ اًمإو ءاهكعنمو ؛هيئلس :وحن ؛عوفرم ريغو

 الإو ؛هيلع طّلَست نلف ُهنكي نإ :دايص نبا يف ِعَك هلوقك ءاهتاوخأ

 ! هلوق لاصفنالا ليلدو

 كشف ناستالاو تيعلا نع. ”انذعت كا دقن ءاثإ ناك دَعَل

 مهنمو ؛لاصتالا راتخي هلك خيشلاو ؛هينلس باب نم هينتلخو
 .لاصفنالا راتخي نم

 ىف ُهَّنأ مُهكِبِرِب د :ىلاعت هلوق هرصنيو لاصتالل دهشي اممو

 ىلع رثعي داكبالو هتان ارم ْمهكأ لَو البلت كباَت



 ع نر كلام نبا ةيفلأ حرش
 : هلوقك رعشلا يف الإ لاصفنالا

 ؛''”نحإلاو ٍناغضألاب ٌكردص ًءاجرأ ْتَىِلُم دقو ُهاَيِإ كتبسح يخأ

 انديمتلا نعي رش اهوإا ضمنا نه راغإلا ىف هلزتوسا
 ؛ اذغ رفسلاو ى«ِهَن دمحلا» ك .فرظلاو هرورجملاو راجلا

 نثاك وحن درفمب هريدقت كلو :أدتبملا ىلع اًمداص ىنعم امهنمضتل

 177 فتن اوأ ناك :وحن ةلمج وأ .حجرألا وهو ءرفتسمو

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف دراولا .كلام نبا يأر حجر دقف

 يف هيلإ جاتحي امب او هنأل «رخآ ريدقت ىلإ جوحي ال لعافلا

 ."7  عوفرم ربخ ريدقت نم لحملا

 عم الإ رئاج ربخلا ميدقترو) :(اهتاوخأو ناك) يف هلوقو 7

 ُهنَلْي خيبشلا رايتخا وهو « سيل عمو .ةيفانلا امب نورّقملا عمو ماد

 جاك لا

 لوقلا دعب عقت نأ :سماخلا» (اهتاوخأو ْنِإ) يف هلوقو -4

 : هلرقك . ٌنَظلا ىنعم نمضملا

 ؟ ملستسُم ئرماًمد ٌتحبتسا دقو ٌمَئَمُم ةايحلاب كن ٌلوقتأ

 )١( :ةفرعملاو ةركنلا 9 *1١-*#"1,

 ) )9ل1 :ءادتبالا ١.,

 ,544 :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (9)
 ١185, :اهتاوعنأو ناك (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 1

 .؛'”نيهجولا هتاهيبنت يف خيشلا هيف زاجأ

 ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاق .اهحتفو نإ ةزمه رسك ينعي

 ْنأل حلاص لوقلا نأ ىلع هيبنتلا اًقلطم يلوقب دارملاو» :ةيفاشلا
 هنن قل انءلصأ نأل .نظلا ىنعم هب دصقي نيح (ّنِإ) هدعب ٌَرَسْكُت

 را نوكي نأ

 ا حرش صن يدررلا نبأ دروأ دقو

 وأ .لعف ريغ زييمتلا لماع ناك نإو» (زيبمتلا) يف هلوقو -

 اًفّرصتم ًالعف ناك نإو .عامجإب زييمتلا همدقتي مل فرصتم ريغ العف

 مهمحر خيشلاو دربملاو ينزاملاو يئاسكلا هزاجأو هيوبيس هعلمف

 : هلوقك ريثك مهليلدو «هللا

 اًبلحت ًءام ُءاَمطِع اذإ شيمك صلقُم ٍدهن ٍديَسلا لثمب ُتْدَدَر

 هلثمو

 :**!اَمَمُْم ناك ناسحإلاب َنْعُي ملو اًيرثُم لهألاب رق اًئيع ءرملا اذإ

 زاجأو روهمجلا خيشلا فلاخو) : (ةفاضإلا) يف هلوقو -5

 ِرَّوُص يف هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا

 قلوك ايت رعافلا ىلإ فافملا ردسعلا نست ةىلوألا

 )١( :اهتاوخأو نإ 771.

 .888 :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ©هفز

 .١؟9 ةدمعلا حرشو 5١ : ص رظنا ةرفإ

 ,7"ة6-”ة7 :زييمتلا (5)



 21 كلام نبا ةيغلأ حرش

 تن كيدكَو» :لثم .فرظ وأ هب لوعفم نم ردصملاب
 هلرقكو «ْمُهُراَكَرُم ْمِيِدلْرَأ َلْمَق َنيكْتْملا تق

 جلاحملا َنْظّملا َكْرَن عاقلاب جفانككلا ٍلبْتُسلا ٌبَح َنْكرْفَي

 شفخألا داشنإ ةرورضب سيل هنأ ىلع ٌلديو

 ةدازَم يبأ صولقلاَج اجْرَةجَرِمِباَهْئِجَجَّرَن

 .وبأ صولقلا ٌجِز ُنكمي ْذِإ

 لوألا هلوعفم ىلإ فاضملا نع لعافلا مسا لصف ةيناثلا

 هلوقك .يناثلاب

 لا هلضف عنام ءلاوِسو ىَنِغلاب َكْمْؤَي ْنَم ٌنِقوُي َلاز ام

 ينو 4 .هدعو َفِلْم َهّلأ نحت القط :مهضعب أرقو

 اب يل وكرات ْمُثنأ له» :ثيدحلا

 ؛ةرورضلاب ٌصتخا ًالعاف نيتروصلا يف لصافلا ناك ولف
 هلوقك

 ٌبَص دو َرِهُق اًنئيع الو بط نم ىوهلل اندجو ْنِإ اَم
 هيلع هبني مل نإو .ةيفلألا يف خيشلا مالك قّقح نمل مهفي اذهو

 .هليا

 - هللاو - مالغ اذه :مهلوقك ءمسقلاب فاضملا لصف :ةثلاثلا

 .اهّير - هللاو - توص عمستل ةاشلا ْنإو ءديز



 «(ي0- كلام نبا ةيفلأ حرش

 نع لعفلل هبشملا فاضملا لَّصفُي نأ زجأ تيبلا ىنعمو

 ءافرظ وأ الوعفم هلوك لاح يف فاضملا هّبصن امب هيلإ فاضملا

 كلذ ريغب لصفلاو ؛ءلصف وهو ردصملاب عوفرم لعاف (ام) ف

 هلوق يف فاضملا نم يبنجألابك ةرورض

 ليزُيوأ ٌبراقُي يدوهي اًموي ٌفكب ُباتكلا طش امك
 هلوفو

 هل اخ ال ْنَم برحلا يف اًوخأ امه

 لوقو
 اهرودص اهنم سيّقلا ٌدبع لئالغ ْتّْمَش دقو ُهْنِبَتست ام ىلع ٌرْمي

 هلوفو

 الجن ام َمعنف ُهالجتْذإ وب ةةادلاو َماَيأ ب جنأ

 .هالجن ْذِإ مايأ هب هادلاو ٌبجن دارأ

 هلوق يف تعنلاكو

 بلاط حطابألا خيش يبأ نبا نم هفيس يدارملا لب دقو ٌتوجُن

 .حطابألا خيش بلاط يبأ نبا نم دارأ

 هلوق يف ءادنلاكو

 ماجللاب ُقُدٌرامح ٍديز ماصِع ابأ َنْودْرِب ٌنأك



 نح دللام نبا ةيفلأ حرش

 .؟'"”ءاصع ابأ اي ٍديز نوذرب َنأك :يأ

 فلاخ نإو ةلأسملا هذه يف مظانلل يدرولا نبا ةقفاوم حضاورو

 : مربعا :ئأر

 ىلع فطعي الو” :رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا يف لاقو -ا/

 اَهِبَلَعَول :لثم ؛نيرثكألا دنع ٌراجلا ةداعإب اَّلِإ رورجملا ريمضلا
 زاجأو .« اًهرك ْوَأ اًمَْط ايْنأ ٍضْرَأْلِيَو ا َلاَتَنط .«َنوُلَمْحَم ِكْدْلَأ َلَعَو
 مهقفاوو «ءضفاخلا ةداعإ نود فطعلا نويفوكلاو شفخألاو سنوي

 .<ماسرأْلاَك هب َنلءآَشظ :لثم ءاّريثك اًرثنو اًمظن هدورول خيشلا

 هلثمو ؛وسرفو هٌريغ اهيف ام :برظق ىكحو

 ؛"ايوُرْوَم ٌّرَش اًباذَع مامجلا ّنم ثدرو ْتلاث ٍريِهُزو يل ناك ول
 ءادنلا فرح فذح درا لاق ءادنلا فرح فذح يفو -4

 خيشلا قفاوو .ثاغتسمو رمضمو بودنمو ىلاعت هللا ريغ نم

 اًدرظم ةراشإلا مساو سنجلا مسا نم هفذح لعجف نييفركلا

 يبوثا .«يجرفنت ًةمزأ يّدتشا# :!ِك هلوق وحنب لوألل اًدهشتسم
 : ىلاعت هلوقب يناثللو ««ارك قرظأ «ليل حبصأ» :مهلوقو ؛ةًرجح

 ةمرلا يذ لوقو «,الؤتع ْمْسَأ َمث»
 ُمارغو ةعول اذه كِلثمب يبحاص لاق ُهل ينيع ْثَلَمَه اذإ

 )١( :ةفاضإلا 4907-4٠١,
 )"( :قسنلا فطع 26١8-415,



 كامواافا ننام جول كلام نبا ةيفلأ حرش
 يئاط لوفو

 لازجإلا يف ّميركلا يرغُي َمْوَل لا َنِإف ءاطعلا يف َمولْلا يعد يِذ

 310يذاي : يأ

 مظانلا هيلإ بهذ امم يدرولا نبا هراتحنا امم كلذ ريغو

 ."”نييرصبلا روهمج يأر هيف اًفلاخم

 كردتسا - قبس امك - يدرولا نبا نإف اذه لباقم يفو - ب

 اهلومش مدعل اهيف ليدعت حارتفاب ةموظنملا ظافلأ ضعب مظانلا ىلع

 هيف برلسأب ربعيو «ليدعتلا كلذب الإ طورشلا وأ لئاسملا ضعب
 رثكأ كلذ ناكلا» هلوقك ؛ىلاعت هللا امهمحر خيشلا عم مج بدأ

 «كلذ نم صلخل ؛لمكأ ناكل وأ .حضوأ ناكل وأ .ّمعل «ةدئاف

 همارتحاو كلام نبال هريدقت ىلع لدت يتلا تارابعلا نم اهريغو

 تازرتحملا باب نم يه امنإو ؛ةيرهوج تسيل لئاسم يهف .هملعل
 : كلذ نمو .تالمكملا وأ

 لاق هلك خيشلا ناك ولو» :(ينبملاو برعملا) يف هلوق ١-

 ةقكنبلا اذه وحن

 ل

 فلسلا ضعب هححص دقو امزج ْفَّذَحْلا لكلاو ؛ونا امهيف عفرلاو

 قرجم لتعملا يرجي برعلا ضعب ْنِإَن ؛ ةدئاف رثكأ ناكل

 ,ة خ-ةا5 ءادنلا )١(

 فاك فلا 495١ كك للذا' "84 امض ءاذك ل“"” :رظلا (5)

 055 هاذه .ةا"ك



 5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نم لوقو هر يَصَيو نيب نم ُهَنإظ ضف نم ةءارق هيلعو ؛حبحصلا
 يع) لاق

 ىلع اكاردتسا كلذو .؛ةميركلا ةيألا ريغ دهاوش ةثالث ركذو

 : ةيفلألا يف كلام نبا لوق

 """امزال امكح يضقت نهئالث امزاج فذحاو ونا امهيف عفرلاو

 ةيفلألا يف خيشلا ركل ملوا :(ةقرعملاو ةركنلا) يف هلوفو -5

 يلوق وحن تيبلا لدب لاق ولو .لعفلا مسا

 رك تأت «لازت مف مفك 6-5 ام عفرلا ريمض ْنِمو

 .ة"”روكذملا لعفلا مسا معل

 هيف رثتسي امم لعفلا مسا ةيفلألا يف ركذي مل فئصملا نأ ينعي

 :لاق ثيح اًبوجو ريمضلا

 (4”ةكشت ذإ «طبتغل ؛قفاوأ ؛لعفاك رتتسي ام عفرلا ريمض ْنِمو

 ضعبب لثم امنإو ءرصحلا كلام ُنِبا دري مل لوقب نأ لئاقلو

 نبا هكردتسي ملو .ةلأسملا اًحيضوت لثم ءهلعف نع بئانلا

 .عراضملا نود رمألا لعف مسال لثم هسفن يدرولا نباو «يدرولا

 )١( :ينبملار برعملا 17,
 :ةيفلألا (؟) ١7.

 ١؟9-١؟84 :ةفرعملاو ةركنلا (9)

 *١, :ةيفلألا (5)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يح

 ال اذه لثم نأ خيشلا مالك مهويو» :(ءادتبالا) يف هلوقو -'*
 وحن تيبلا لدب لاق ولف ءربخ هيف لعفلا نأ هيلع قدصُي نأ زوجي
 ارصحنم هلامعتسا ٌدَصق وأ ارق ينباك ءربخ َلعف ناك وأ

 لعفلاو درفم هيف أدتبملاءارق ىنباب ليثمتلا ْنأل ؛ حضوأ ناكل

 1و دوا لنبف

 ةيفلألا يف كلام نب لوق ىلع اكاردتسا

 ("”رصحنم هلامعتسا دصق وأ اربخلا ناك لعفلا ام اذإ اذك

 لعاف مسأب اهل * يج اميرو) : (ةبراقملا لاعفأ) يف هلوقكو -غ

 ريك لاق ءرودن ىلع اضيأ

 دئاع لبسأو هئم ٌدئاع اًمس ٌةَرِبَع نيعلا نم ُثلاس دقو ٌتدكو

 دئاك انأ يذلاب ٌنْهَرْل ائيقي يننإو ماحّرلا موي ىَسأ ٌتومأ

 .حوحللا :دئاعلاو

 نكمي ناكو ةيفلألا يف خيشلا ةلأسملا هذه ركذي ملو

 وحن هلدب لوقيو تيبلا رّيغي نأ خيشلا

 ("”ٌكشومو دئاك ٍرودنلا يفو ُكِشويبٌداكي ٌمُهنع َعاشو
 نم لعافلا مسا دورو ىلإ ةيفلألا يف كلام نبا رشي مل ثيح

 ١. 9715 :أدتيملا )١(

 .18 :ةيفلألا (؟)

 7١١, - ١5مل :ةيراقملا لاعفأ (*)



 < سلم
 :لاق (داك)

 ("""كشوم اودازو ءريغال داكو اكشرأل اًعراضم اولمعتساو

 * لاق .اهحرشو ةيفاكلا يف هركذ هنكل

 «اكشومو اًدئاك ظفحاو ؛داكو اكشرأل اًعراضم اولمعتسار»

 داك ينعي) امهنم َلِمْعَتساو» تيبلا اذه حرش يف لاقو

 .كلذ ىلع دهاوش دروأر , ؟"'”هليلف لعاف مسا (كشوأو

 ,؛””كشوأو داك الإ فرصتت ال اهلكو» : ةدمعلا يف لاقو

 ركذو ؛*'”كشوأ نم لعافلا مسا لامعتسا ردنو» :اهحرش يف لافو

 هنم ردنأو» :لاق مث .يدرولا نبا حرش يف نيدراولا نيدهاشلا

 .ريثك تيب ركذو اداك لعاف لامعتسا

 .هرودنل ةصالخلا يف هركذ كرت ُهنَدَك خيشلا لعلو

 باب يف نيلوعفملا دحأ ناك نإو» :(عزانتلا) يف هلوقو -5

 الوعفم هلاثم ؛هرامضإ نم منام عنمي مل نإ اًرخؤم هب ءيج ّنظ

 .ُتننظ لوأ اهاّيإف ءاهاّيإ ذنه اًقلطنم يُتظو ةقلطنم ُتننظ ءالَرأ

 ينظ ءاضيأ ٌتنئظل ايناث هلاثمو «نييرصبلا دنع فذحي الو مدقي ال

 عانتما يف لوألاك وهو :ينئظل ٍناث هايف ءهاَيإ اًملاع اًديز ٌتننظو

 5١, :ةيفلألا )١(

 408 .481 :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)
 .م8١ ةدمعلا (9

 4585 - م“ ::دمعلا حرش 0



 تسبب _ ب77777 ركل د ا ه2

 نم انه خيشلا مالك نم مهوتُي امب رابتعا الو ؛هفذحو هميدقت

 : هلوق

 ربخ ريغ نكي نإ ْمزلا هقذح لب

 لب «كلذك سيلو ؛ّنَظ ُيلوعفم لوأ فرح بوجو مهوُي ْذِإ

 ولو :ريخأتلا موزلو فذحلا عانتما يف يناثلاو لوألا نيب قرف ال

 نرخ ٌنظ َلوعفم نكي نإو نظل ًالوعفم نكي مل نإ هفذحاو

 .؟''”ههوتلا كلذ نم صلخل

 لاق امك لوقن الو» :فيرعتلا دعب (لاحلا)يف لاقو -5

 اًمكح لخدأ هنأل .لاح يف مهفم ء«بصتنم ةلضف فصو خيشلا

 لمشي ْذِإ ؛ علام ريغ ٌّدح رهف ءاضيأ بصتنم هلوقب ٌدحلا يف
 لاح يف هانعمف "بكار لجرب) تررم كلوق وحن نم تعنلا

 :وحن روكذملا تيبلا لدب لاق ولو ؛هبوكر

 ٌُتثبصتف هل تءاج امةأيه ثنيب دق ةلضف ٌفصو لاحلا
 ,1*”كلذ نم ٌصلخل 0 0

 : كلام نبا لوق ينعي

  (010عراتلا : 5081-5-6٠

 .اًبكار الجر تيأر :ليئمتلل بسانملا (؟)
 ١4"5. :لاحلا (*)



 -يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ')ُبهذأ اًدرفك ٍلاح يف ٌمهفُم ٌبِصتنم ٌةلضف ٌتصر لاحلا

 ظحاليو «كلام نبا بتك يف ةلأسملا بقعتي امدنع امأ -ج

 ين ليصفتلاو اهدحأ يف راصتخالا وأ ؛فالتخالا ضعب اهيلع

 بتك نم اهريغو ةموظنملا يف درو امنيب نراقي امدنع ةصاخو ءرخآ
 ةيفاكلا حرشو اهحرشو ةدمعلاو ليهستلاك «ةروثنملا خيشلا

 ءائيح كلام نبا نم بجعتيف .فلتخت هتارابع نإف ءةيفاشلا

 لك ؛ىرخأ انايحأ ةمهوم اهنأب هتارابع فصيو ءاًئيح برغتسيو
 الإ هركذي الف ؛ةيملعلا كلام نبا ةناكم ىلع هتظفاحم عم كلذ

 : كلذ نمو ءهعم فلتخا نإو «خيشلا مساب

 «فذحلا عئتمم ريغ :انلوقب جرخو» :(لاحلا) يف لاق ١-

 (ًالبقمف) ؛ًالبقم ٍديزب ىفك ؛هليلق :انلوقبو .ًالبقُم ٍديزب نسحأ :وحن
 هيلع هبنُي ملو ءاقافتا رورجملا ىلع مدقتي ال لاح نيلاثملا يف

 يف عطق خيشلا نأ ملعيلو .حرشلا يف هئبا الو ؛ةيفلألا يف خيشلا

 باب يفو .لاح نيلاثملا يف ًالبقُم نأ لاحلا يف ليهستلا هباتك
 .؟"'”هردق ةلالج عم هنم بجع اذهو ءزييمت امهنأ عطق زييمتلا

 هذه اهحرش يف '”هنبا الو "”ةيفلألا يف دروي مل خيشلا معن
 رج فرجب رورجملا اهبحاص ىلع لاحلا ميدقت عنم يهو ؛ةلأسملا

 ,"؟ :ةيفلالا )١(

 ,"؟م- 1 :لاحلا (0)

 ا" - "7 :ةيفلالا ()

 ١29 -1١1, :(لاصلا) مظانلا نبا حرش (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هام

 لاثمك .بجعتلا لعفأ لعاف رورجملا ناك اذإ امك .فذحلا عنتمم

 لعاف ناك اذإ امك فذحلا ليلق ناك وأ !البقم ديزب سحأ حراشلا

 .البقم ديزب ىفك :هلوقك (ىفك)
 اهحرشو ةدمعلا يف ةلأسملا هذه كلام نبا ركذ دقو

 رعشلاو ميركلا نآرقلا نم دهاوشب ليلقلا ىلع دهشتساو ؛ليصفتلاب
 يف هركذ ليلدب ءاراصتخا ةصالخلا يف كلذ كرت هلعلو ."'”يبرعلا

 .اهريغ

 الو نيلاثملا نيذه كلام نبا ركذي ملف ليهستلا باتك يف امأ

 ىلع لاحلا ميدقت نأ لاحلا باب يف ركذ امنإو ءامهلثامي ام

 رورجملا هبحاص ىلع هميدقتو» :لاق .فيعض رورجملا اهبحاص
 1(" 'عنتمم ال حصالا ىلع فيعض

 فذحلا عنتمم رجلا فرح ناك اذإ اميف ماع هرهاظ لوقلا اذهو

 امنإو «ليلقلاو عنتمملل لثمي ملو .هزئاجوأ فذحلا ليلق وأ

 باب يف امأ .دنهب ةسلاج تررمو ؛ةسلاج دنهب تررمك ؛زئاجلل
 .ةتبلأ مكحلا اذه ىلإ رشي ملو «نيلاثملا دروي ملف '' 'زييمتلا

 :خيشلا لاق امك لوقن الو» (تعنلا) يف هلوقكو -؟

 تعني الو ؛ةلآو ثاكمو نامز ءامسأ قدشملا نم نأل ؟ئشمن

 )١( :ةدمعلا حرش 454- 450.

 ) )0:ليهسلا ١١١.

 )©( :قباسلا مجرملا ١١4 - ١١8,



 تق كلام نبا ةيفلأ حرش

 ,8"'”ةفص ناك امب لب ءاهب

 كلام نبا لوق ىلإ ريشي

 : 0 ١
 "1 ذو بفك قدلشح :ثعتار

 هنالف ءاهب فصوي يتلا تاقتشملا ركذ كلام نبا كرت نإو

 ركذب ىفتكاف ؛ةلآلاو ناكملاو نامزلا ءامسأب تعنلا مدع مولعم

 ريغ يف هلصفو ءهب فصوي هنأ ةاحنلا دنع هيلع حلطصملا قتشملا

 ("9ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف امك .مظنلا

 لاق» :'*”قسنلا فطع) يف (ال) ب فطعلا يف لاقو -"

 ديز اي «ىدانملا ىلع اهب فطعلا موق زاجأو :تاهيبنتلا يف خيشلا

 ركنأ نْمِمو .هب ٌجتحُي مالك يف ًالمعتسم كلذ َرأ ُملو .وٌرمَع ال

 .'"”ههب قوثوملا نيعبتتملا ظافحلا نم وهو ءنادعس نبا هلامعتسا
 ."'"”ةصالخلا يف كلذ زيجُيو اذه ملعي خيشلا نم ٌبجعو

 ركذ ام لعلو ؛حيحص كلام نبا ىلإ يدرولا نبا بسن امو

 .غما :تعنلا )١(

 ,48 :ةيفلأالا (0)
 /١161,. ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 .7١0؟ :قسنلا فطع (5)

 .5177 ةدمعلا حرش (0)

 : 4 ةيفلألا يف لاق (1)
 الت انابثإ وأ ءاّرمأ وأ ءءادن الو ءاّيهن وأاّيفن نكل ٍلوأو

 1١7١1١. 1571١. اهحرشو ةيفاشلا ةيفاكلا يف هزاجأ كلذكو



 فلام نبا ةيفلأ حرش
 د ب رمل -س

 يف هيوبيس يأر ىلع علطا هنأو .ميدقلا هيأر ةدمعلا يف كلام نبا

 دلاخو '”يدارملا بسن دقف ؛ةصالخلا يف هب ذخأف كلذ زاوج

 يف الب فطعلا زاوج حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش يف ''”يرهزألا
 .هيوبيس ىلإ ءادنلا

 مل ةطاحإ ْدِفُي مل ولف» :ريمضلا نم رهاظلا لادبإ يف لاقو -؛

 لإ ْمكَدمَمْجل :ىلاعت هلوق هيلع لمحو ,ءشفخألا دنع اّلِإ زجي
 4َنِلاط لعجن هش اَرْريَح تلا هَ َبْيَر ال ْةَسَيفْلا وب
 ةمرلا يذ لوق هل دهشيو خبشلا لاق .«مّكح» نم الدب

 لجرملا ٍقِيِنَفلا لثم مهلتسُمب ىٌعولا خراص ىلإ يب وّذُعَت ءاهوشو

 هيلع هني ملو «هدّيؤيو شفخألا بهذمل دهشتسي هنم ٌبجعو
 .ةصالخلا يف

 : هلوق مهوبو

 فضلا ةلدبتا هل ءرهاظلا رضاحلا نم: نمو

 ؛ كلذك سيلو «رضاحلا ريمض نم رمضملا لادبإ زوجي هنأ

 هدعب يذلاو تيبلا لدب لاق ولف .ًالصأ هنم لدبُي ال رمضملا نإف

 ؛ وحن
 ٍرثكألا يف طحُي مل نإ رضاحل ٍرمضم دعب لكلا وذ ئجبالو

 ,؟177/* يدارملل ةيفلالا حرش )١(
 .19١/؟ حيرصتلا حرش (؟)



 2 ش للام نبا ةيفلأ حرش
 الاوت رضاح ريمض دعب الامتشا وأ اًضعب يضتقملاو

 منا ناكو .مهرتلا لازو . شفخألا بهذم ىلع هيبنتلا لصحل

 لاق هنإف ''”ةدمعلا يف همالك ىلإ برفأو «لّمأتلاب رهظت هوجو نم
 الو ءاريثك رضاحلا ريمض لامتشالاو ضعبلا لدب عبتيو» :اهيف

 .2"”لك ىنعمب وهو اّلِإ لكلا لدب اًبلاغ هعبتي

 خيشلا لاق امك لوقن الو» ”(ددعلا) باب يف هلوقو -#

 هركلِمهداحآامٌّدع يف

 هّدحاو َّنأ هيلع قدصي بيلغتلا نإف ؛بيلغتلا انيلع دري اّلئل
 0 ةركذم هداحآ لك سيلو ءانلق امك ٌرَكْذُم

 "؟ةركذُم هداحآ امّدع يف ةرشعلل لق ءاتلاب ةثالثا

 الو (ةليلل) ل ةاعارم (ثالث) ركذتف ؛ةليلو موي نيب اًنالث تثكم
 .ةليلو موي نيب ةثالث تثكم لاقي

 يف مكحي خيشلا نم بجعو» :(ثينأتلا)» باب يف لاقو -5

 )١( اهحرش عم ةدمعلا 608.

 ) )0:لدبلا ٠- 85,ة

 ) )9"عال :ددعلا

 ) )4:ةيفلألا 5١.,



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 «رتخبتب ةيشم (ىَلَرْيَخ)و (ىَلْزْوَخ) ؛ةأرما (ىنَئْرَق) ىلع ةصالخلا

 .«' '”راهتشالاب هتدمع يف اهيلع مكحيو ءرادنتسالاب

 ةلثمألا هذه دع يف كلام نبا لوق فالتخا ىلع اًبيقعت كلذو
 «ةدمعلاو ةصالخلا نيب ةروهشملا ةروصقملا ءامسألا نازوأ يف

 ىلعؤفو ىلَلْعَفو .روصقملا ةلثمأ روهشمو» : ةدمعلا يف لاف

 .ىلزؤخو ىنتْرَف : ب كلذل "”ةدمعلا حرش يف لثمو «''ىلعُْيفو
 ركذ نيح يف .؛ةروهشملا نازوألا نم نازوألا هذه لعجف ؛ىلرْيَخو

 وأ ةلثمألا هذه ركذي ملو .رهتشملل ءالاثم رشع ينثا ةصالخلا يف

 ةردنب مكحف «ارادنتسا هذه ريغل ٌزعاو» :كلذ دعب لاقو ءاهوحن
 .ةثالثلا نازوألا هذه اهنمو ءاهريغ

 ال «ارادنتسا هذه ريغل زعاو» :ةصالخلا يف كلام نبا لوقو

 ءركَذ ام ريغل ةردنلا تربث يضتقي الف ءمومعلا ىلع هلمح يغبني

 .ملعأ هللاو .هيلوق نيب ضاعت الف

 «صخ يف '”ظفحيوا :(ريسكتلا عمج) باب يف لاقو -/

 ىلع ء«نَجبشو ةلساك ءلَعَف يفور ؛لتعملا .يؤثو «فعاضملا

 .1''"اًسيقم ””هتدمع يف هّلَعَج هنأ

 ,594 :ثينأتلا )١(

 م50 :ةدمعلا (9)

 مأآا/ :ةدمعلا حرش 49

 .(لوُعُف) ىلع اهعمج ينعي (؛)
 .456 -47؟ اهحرش عم ةدمعلا (0)
 02 : ريسكتلا عمج 0(



 دللاع ىبا ةيفلأ حرش
 سيور َ

 : ةصالخللا يف كلام ْسأ لوف لإ يشي

 دهرطي كاذك لويشاييتمو

 356 هل لَعَنو هاَمْلا َقّلَطُم اًمسا ٍلْعَف يفو

 حيحص نيعلا نكاس ءافلا ثلثم (لغف) نزو ىلع ناك ام ينعي

 .لوعف ىلع هعمج درطي هنإف نيعلا فعاضم ريغ ماللا

 نكاسلا ءافلا مومضملا (لْمُف) ىلع ناك ام كلذ نم ىنثتسيو
 لثم «ماللا لتعم وأ 'ضرصخو ضخ : لثم اهفعاضم نيعلا

 ىلع ناك امو ؛نيعلا حتفب ب (لعف) :كزو ىلع ناك امو يوؤنو يؤ

 و دسار نوجشر نحشكا» .نيعلاو ءافلا حتفب (لَمف) دزو

 .ٌئعامس (لوُعف) ىلع اهعمج نإف

 نباف ءاًضقانت ةدمعلاو ةموظنملا نيب نأ يدرولا / ىرير

 (لْغف) ىلع درو ام نإ ةموظنملا يف لاق يدرولا نبا ي أر يف كلام

 نيعلاو ءافلا حوتفم (لَمف) اذكو .ماللا لتعمو نيعلا فعاضسم نم

 نيح يف .هيلع ساقي الو ظفحي امنإو (لوُعُف) ىلع هعمج درطي ال
 دنمُجو بُعَك وحنل لوعفو# :لاق .يسايف هنأ ةدمعلا يف ركذ هنأ

 لك يف سيقم (لوعُت ينعي) وهو: :اهحرش يف لاقو» دّسأو
 .اهل لثمو ةعبرألا نازوألا ركذو يا

 ءاج ام لكل اًممج (لوُعُف) نزو درط كلام نبا نأ ٌقحلاو

 )١( :ةيفلألا /59.

 ) )9-5757؟ :اهحرش و ةذمعلا 450,



 كلام نبا ةيفلأ حرش تود

 ىلع ناك ام اذكو ؛«نيعلا نكاس ؛ءافلا ثلثم (لغف) ىلع هدرفم

 يف امأ .ةدمعلاو ةموظنملا نم لك يف «نيعلاو ءافلا حوتفملا (لَمَف)

 لك يف اًيسايق هلعجف ءلّصف دقف «ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ؛ليهستلا

 الو .اهفعضم ريغ . نيعلا نكاس .ءافلا ثلثم (لغف) ىلع ناك ام

 نيعلا نوكسو ءافلا مضب (لْغُف) نزو ىلع ناك ام امأ ءماللا لتعم
 (لَعَف) ىلع ناك وأ نيعلا وأ ماللا لتعملا وأ فعضملا نم

 11١ ادت اهنيك الط

 7 لئانيفلا نم كلذ ريغو

 يف كلام نبا اهركذي مل تامتن باوبألا نم ددعب قحلأ دقو

 ىلإ وحنلا سراد ةجاحو ءاهتيمهأ يدرولا نبا ىري ؛ةيفلألا

 انينثتسا ام اذإ ةيمهألا نم ةجرد ىلإ ىقرت اهلك تسيلو ءاهتفرعم
 اذكو ءهل لعف ال امم هلعف نم الدب يتآلا ردصملا نم ركذ ام اهنم

 .ةفاضإلاب نوكي يثالثلا ريغ ردصم نم ةأيهلا مسا نأ نم دروأ ام
 (”7بفئاخ ّقالطلا ٌقلطناك

 )١( ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "04 -17ا/“ ليهستلا ؟1١4065- 1889.,

 لثكو لاق" تكلل كلأل للدق؟ ؟لا"ه ندك ل6 تخش :رظلا (؟)

 فل“ قمضأك لفذأ' الف كا 41١ .68#4 "1 للللا؟ ,للكا*

 للا كاد كلك كتأك شن 8

 لاعفأو .547 ةأيهلا مساو 595 قلطملا لوعفملا :يف تامتثنلا هذه رظنا (9)
 لمعو 5١ ءايلا ىلإ فاضملاو "808 زييمتلاو 0٠" لاحلاو 5١1 ةبراقملا

 081 ءادئلاو 24 لدبلاو 558 سئبو معنو 120 بجعتلاو 45١ ردصملا

 ,550 ددعلاو 2958 فرصني ال امو



 -ين) كلام نبا ةيفلأ حرش

 : مظانلا نباو يدرولا نبا

 قيقدت ةءارق هدلاو ةيفلأل مظانلا نبا حرش يدرولا نبا أرق

 ؛ةيفلالا حرشب ءافولا نع روصق نم اهيف ام كردأ ىتح .صيحمتو

 نيصصختملا ريغ ةيبرعلا بالط هيلإ جاتحي ال عسوت نم اهيف امو
 .'''ءاملعلا نم هبارتأ نم ددعو هبالط هيلع اهأرقو ءنفلا اذه يف

 هل نابتسا ىتح اهروغ ربسو ءاهيف هقمعتو ءاهب هتفرعم تدازف
 ةيفلألا ةصالخلل حرش ىلإ ةسام ةجاحلا ىأرف ءاهئطابو اهرهاظ

 دارم ىلع هيف داز ام رصتخيرو ,مظانلا نبا هلفغأ ام هيف لمكتسي

 امو ؛ةيفلألا لحب ءافتكالا ديري نم هجاتحي ال امو ,مظانلا

 ديري نمل ةيفاك ةيفرصو ةيوحن لئاسمو اياضق نم هيلع تلمتشا
 امب اهحرش رصتخا اذلو ءوحنلا باوبأ نم هتجاح ينغي ام ةفرعم

 عبتي ملو ."''ةمدقملا يف لوقي امك ؛مظانلا نبا حرش عبر براقي
 .اهنومضم ليلحت مث تايبألا وأ تيبلا ضرع يف مظانلا نبا قيرط

 نود تايبألا وأ تيبلا نومضم حرشي ءاّمقباس انركذ امك امنإو

 .اهركذ

 مدختساف .مظانلا نبا حرش نم دافتسا يدرولا نباف اذه عمو

 ءيش ىلإ ةراشإلا تقبس امم «هتلثمأو «هتارابعو ؛هتافيرعت ضعب
 ذخأوأ هعم ىقتلاو ؛قبس نم مالك ناسحتسا يف هريغ نأش هنأش ؛هنم

 تعلطا اميف - دحأ اهروي مل دهاوش (5) ةعست اهنم هدهاوش رثكأ هنم

 44 يدرولا نبا ناويد 0

 5٠ :يدرولا نبا ةمدقم ()



 كلام نبا ةيفلأ حرش هر

 ةموظنم ناحرشي امهف اذه يف ةبارغ الو :2'”هظانلا نبا لبق - هيلع
 ةموظنملا حرش نمم ريثكو ءاهحارش لئاوأ نم امهنأو ؛ةدحاو

 هنع ذخألا دنع مهضعب هيلع قلطأ ىتح مظانلا نبا حرش ىلع دمتعا

 .ملعلاو لضفلاو قبسلاب اًهارتعا (حراشلا) هيلع ضارتعالا وأ

 مهف ؛ اذه يف رذعلا ةيفلألا حارش نم هريغو يدرولا نبالو

 ةيوحنلا لئاسملل مظانلا تافيرعتو ةموظنملا ظافلأ نوللحي

 تافيرعتلا يف مظانلا نبا عم اوقتلي نأ ةبارغ الف .ةيفرصلاو

 نبا نم يدرولا نبا هذخأ اممو ,مظانلا ظافلأ اهردكأف :ةصاخ

 نبا ةناكمو اضيأ قفتي هل اهتم ؛هيلإ ةراشإ لود مظانلا

 دفع يدرولا

 فاكلاب نورقملا نأ معز نمو: : ةراشإلا مسا يف هلوق ١-

 .4'”هيلع ليلد ال مكحت ديعبلل امهبو ؛طسوتملل ماللا نود

 حرش يف امهلبق كلام نبا هركذ دقو .مظانلا نبا لوق وه اذه

 0: ليوعلا

 كلذو ؛ عفرلا مزال :يناثلا» لماعلا لاغتشا يف لاقو -؟

 :وحل ؛.ةأجافملا اذإك ءءادتبالاب صتخم مسالا ىلع مدقتي ثيح

 _ار ”امر الو ,7١521954 54و ١ ماقرألا تاذ دهاوشلا رظنا )١(
 ,.١075و ”4ةر

 ١", :مظانلا نبا حرش :رظناو ,.140 :هراشإلا مسا (؟)

 19٠., :ةدمعلا حرش (9)



 -يحح كلام نبا ةيفلأ حرش

 وُرْمَع ُهبرضي ٌديز اذإف ٌتجرخ

 ىلإ ليبس الو ,بصنلا زاجأو اذه نع لفغ ْنَّم ريثكو
 عم مظانلا نبال لوقلا ذهو .«أدتبم الإ برعلا اهلو مل ْذِإ ؛ هزاوج
 ."'"ريخأتلاو ميدقتلا ضعب

 :يئبعلاو برعملا مسالا فيرعت رظنا كلذ نم ديزملو
 فيرعتو ؛يظفللا ديكوتلاو ؛ءادتبالاو .لوصوملاو .ملعلاو

 .كلذ ريغو ؛؟"”هعم لوعفملا

 نبا حرش نم فقي يدرولا نبا نأ ظحلي نيباتكلل سرادلاو

 لئاسملا ضعب ىلإ ريشيف ءهدلاو بتك نم هفقوم نم اًبيرق مظانلا
 هنأ امك ؛هدلاو عم وأ اًدرفنم مظانلا نبا اهيلإ رشي مل يتلا طورشلاو

 يف لاق .مظانلا نبا اهدروي مل ىرخأ دهاوشو لئاسم داز دق

 مل دهاوش يداشنإو ءاهدروي مل ءايشأ يداريإ عم اذه» :هتمدقم

 دقو .1"”اهدفي مل عضاوم ةدافإو ءاهدزي مل دويق ةدايزو ءاهدشني

 ٌةئم اهنم (811) اًدهاش نيرشعو اًدحاوو ٍةئم سمخ يدرولا نبا دروأ

 !*!هحرش يف مظانلا نبا اهدروي مل )١105( اًدهاش نوسمخو ةعبرأو

 .4؟ :مظانلا نبا حرش )١(

 نبا حرشو :4947 3304 .15514ا 5١8 141١. :تاحفصلا رظنا (0)
 ١و5 4١ 111١ "ا اال كا :مظانلا

 .تاّمتتلا مظانلا نبا اهركذي مل يتلا ةيوحنلا اياضقلا نم (*)
 ل5418 ك4 ل" ك5 ل١ ل له ء#“ :ماقرألا تاذ دهارشلا رظنا (5)

 كدق لنزك للدأ ملدا مخك ضك ضف ضال مضغ لل" “لذ لال

 عيلألا ملالا ملثف كلذ ملف" ىللثا ملكا ملعو ىسلدال ىللعك



 هه كلام نبا ةيفلأ حرش
 : هيلع هتاكاردتسا نمو

 لادلا مسالا وه :ىنثملاو' (ىنثملا) فيرعت يف لاق ١-
 امهدحأ فطعو ديرجتلا ةيحالص عم رخآلا يف ةدايزب نينثا ىلع

 ْذِإ ؛ ناديز وحن ؛ًاليلق براقملا وأ ءاّريثك لثامملا رخآلا ىلع

 .ديزو ديز كلوف حصب

 عجس ام اذه يف لخديو «٠ اتلكو الكو نانثاو عفش اذ جرخو

 : نْيَرَمَقلاو ءاقزَر رمعو ركب وبأ هب اًدارم ءَنْيَرَمْعلا :وحن نم مهنع
 اميف هثبا ىلع اذه ُدِرْيو .مألاو كالا نيوبألاو .رمقلاو سمشلا

 رب يف هب ىنثملا ٌدح

 نم هب قحلي ام ىنئملا فيرعت يف ركذي مل مظانلا نبا نأ ينعي

 لقد لكلكأ لقأفخ تقف ف3كق]أ للاحخ كالُك لالك لال5 لالا" ع

 كان ل 1 ا مكاا كلك تكف ت5١ لكأ ل16

 لاالك كال لوف لو5 لو لذ“ ,؟غ5 كؤف "ا" ,؟"؟١

 لثك١ دال لد لكؤ3 ءلكقمل لتذغ لقف كرك لارا" ,(41

 للاخ كاك لكلا للا لخكال ل"كم خثخال ىلخنلك لثكو "ل17

 نللثوو ,"ثدؤ ل"ك75 لك 0 “خ1 ا“# للاثا "الل لناكك

 للباب لالا" ل خالا ىلع لثكف  للثكرل لككألا لتلك لاكوال "لك

 ىو "وز مال تملك لله "م" للا ل“خمإ مدا "ولم

 ن175“#* لكلا لاذ كاك لقلأ 4١8 قكدال "ذم "زال "ه4

 .1أ4أ4ه ءا4؛آا/ل لقثك قآأ#" 1" 4" .4ال 5" .4955 .:"؟

 همه .؛ازلخ مالك مالا" .1مل؟ لالد ىلثكأل نقلك مثك١٠ عشك

 فكلو مهل" دال قدا شدد 4354 لأذال قه (قذخح قمك

 0١

 *١11., ؛ ينبملاو برعملا )010



 -ح2 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ىلع نُيرمّقلاو ءرمعو ركب يبأ ىلع نْيَرَمَعلا مهقالطإ :لثم
 بيلغتلاب ىنثي امم .مألا و بألا ىلع نْيوَبألاو هرمقلاو سمشلا

 :فنصملا تيب حرش دنع لاق دقف

 الصو اًفاضم رمضمب اذإ الكو ىئثملا عفرا فلألاب

 نايرجي نيتنباو نيئباك ناتلثاو نانثا كاذك ءاتلك

 احلاص هربخآ يف ةدايزب نينثا ىلع لادلا مسالا وه ىنثملا»

 امهيف حصي هنإف ؛نارمَعو ناديز :وحن ؛هيلع هلثم فطعو ديرجتلل

 لد ْنِإف ءورمعو ورمعو «ديزو ديز وحن .فطعلاو ديرجتلا

 مسا وهف ؛"ا"اكزو ءٌعّْفَش :وحن «ةدايزلا ريغب ةينثتلا ىلع مسالا

 وحن .؛فطعلاو ديرجتلل حلصي ملو ةدايزلاب ناك اذإ اذكو «ةينثتلل
 .«"'”نثاو نثا ؛هناكم حصي ال هنإف «نانثا

 ءايلا لبق 00 ا"'ملاسلا ركذملا عمج يف لاقو -'

 .نْوكمَأْلا ُتأَو» :وحن ؛روصقملا ملاسلا ركذملا عمجلا يف 0

 .ةهحرش يف هنبا انه هيلع هبني ٌملو «َنئطَسْلَأ نمل ادن

 .*”كلذ ىلإ مظانلا نبا رشي مل ثيح

 هلوقك عراضمب داكل اوؤاجو# :(ةبراقملا لاعفأ) يف لاقو -''

 .؟ددعلا نم عفشلا :روصقم ءاكرلاو' :1849 (وكز) ناسللا يف لاق )١(

 ١7-"1. :مظانلا نبال ةيفلألا حرش (1)

 1١5. :ينبملاو برعملا (*)

 ١4- /١79, مظانلا نبا حرش (5)



 اا َت
 ىلع اضيأ لعاف مساب اهل ءيج امّبرو «ُهَىِضب اَهِنَر داكي» : ىلاعت

 رْيثُك لاق ءرودن

 دئاع زيسأو ةيم دئاع امس. ”ةريغ' علا م كلاش دقو ثدكو

 دئاك انآ يذلاب ٌنِهُرَل ائيقني.. .ننإو ماحُرلا موي وس توفأ

 .حوحللا :دئاعلاو

 يف هنبا الو ؛ةيفلألا يف خيشلا ةلأسملا هذه ركذي ملو
 ل

 .هدلاو ةموظنم ظافلأ دنع حرشلا يف مظانلا نبا فقو ثيح

 : ةصالخلا تيب دعب لاق

 اكشرم اودازو ءريغ ال .داكو اكشوأل اًعراضم اولمعتساو

 لاثم ريغ اهنم لمعتسي الو ؛فرصتت ال ةبراقملا لاعفأ عيمجا

 ريغ ال عراضمب اهل اوؤاجف (داك) امأ (كشوأو داك) الإ يضاملا

 2040 اهتز ُهاَكَيِا :وحن
 هنبا الو خيشلا هكحي مل اًمِمو» (اهتاوخأو َْنِإ) يف لاقو -*

 يف ةزمهلا حتف انعمس :برطق لاق .ماللا عم اهتزمه حتفت دق هنأ

 : هلوق

 يملا ٍرْيَخ ْنِمَل كاياطم نأ َيِلَعلا هللاب تفلح نكت ملأ

 )١( :ةيراقملا لاعفأ م7١8.

 مظانلا نبا فز : ,5



 -عم كلام نبا ةيفلأ حرش

 حتَمَم .هب يأ اذإ : مهضعب لاقو :لاق يك

 ةزمه َّنأ ىلإ ريشي ام ةيفلألل مظانلا نبا حرش يف دجأ ملو
 ."7لعفلل ةقلعملا ماللا عم حتفت (ّنإ)

 رخأتملا ئئثتسملا لعجي دقو» (ىنئثتسملا) يف هلوقو -4

 ُملبأ حالس نم نيطايشلل ام !ِِق# هلوقك ربخلا روكذم اَمِإ «أدتبم
 نورهطتملا كئلوأ .نوجورتملا الإ ءاسنلا نم نيحلاصلا يف

 :فلسلا ضعب ةءارقك ربخلا ردقم امإو .انخلا نم نوؤربملا

 : هلئمو ءبرشي مل :أ 4ْمُهْنَي البق الإ هني اوِرَتَمِط
 ُدَيَولاو يؤْنلا الإ ٌرّيغت يناع ُقّلحح ٌلزنم مهنم ٍةميرصلابو

 هنبا هب دهشتساو ءاذه ىلع خيشلا هب دهشتسا .ريغتي مل :يأ

 مل رّيغت ىنعم نأل (ُيِوْنلا) عفر امنإ :لاقف .ىّئعم يفنلا مدقت ىلع
 ." ”هلاج ىلع قبب

 .«بصنلا متحتملا يف ريدقتلا اذه نكمي ْذِإ ؛ نسح ريغ اذهو

 مدحت .اًديز الإ موقلا رطفي مل ءاّديز الإ موقلا ماص ىنعم :لاقيف
 .«"'”ضقانت هيف عابتالا رايتخالاو ءيش يف بصنلا

 اهبحاص ىلع لاحلا ميدقت بجيو» :('*”لاحلا) يف لاقو -ه

 .111 :اهتاوخأو نإ )١(

 61١- 7١,, :مظانلا نبا (9)

 1١117. مظانلا نبا (9)
 "0 : ءانشسالا م10

 ,/"2 :لاحلا (6)

 مرسم



 كد كلام نبا ةيغلأ حرش
 ورمع نم ٌعفنأ اًدَرْفُم ٌديزو .ُتئجف اًعرسُم اَمأ :وحن يف اهلماعو

 هحرش ىف هنبا مالكو .اًبطر هنم بيطأ اًرسُب انتلخن ٌرْمَّثو ءاناعم

 .؟هزاوج ىلع صن لب ءزئاج هنأ مهوي

 ظحنا نإو ليضفتلا لعفأ امأو» :مظانلا نبا لوق ىلإ ريشي

 لماعلا ىلع ةيزم هلف هب ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مسا نع ةجرد

 نمضتب هقوفيو .لعفلا ىنعم نم دماجلا يف ام هيف نأل ؛ دماجلا

 ميدقت عانتما يف دماجلا لماعلل اًقفاوم لِعجف ءهنزوو لعفلا فورح
 ءاًرصان مهؤقكأ وه :وحن ؛نيلاح نيب طسوتي مل اذإ هيلع لاحلا

 طسوت اذإ هيلع ميدقتلا زاوج يف لعافلا مسال اًقفارم لعجو

 اًرسب اذه هلثم و ءاًناعم ورمع نم عفنأ اًدرفم ديز :وحن ؛نيلاح
 كر هن نمط

 اهبحاص ىلع لاحلا ميدقت زاوج ىلع مظانلا نبا صن دقف

 نيمسا نم نيلاح نيب اطسوتم ليضفتلا مسا عقو ىتم ءاهلماعو

 وأ ءاثاعم ورمع نم عفنأ اًدرفم ديز :يف امك ؛ىنعملا يفلتخم

 يف امهدحأ لْضْفُم ءاًبطر هنم بيطأ اًرسب اذه ! يف امك ءهُيَدِحَتُم

 ,ىرخأ ةلاح يف رخآلا ىلع ةلاح

 يف لاحلا ميدقت بوجو ىلع لدت ال ةيفلألا يف مظانلا ةرابعو

 هللا دبع وبأو هنبا اهمهف اذكهو «زاوجلا ىلع لدت لب ؛ةلأسملا هذه

 .'"'ةيفلألا حرش هباتك يف يسلدنألا يراوهلا دمحأ نب دمحم

 ,199 -170 مظانلا نبا )١(

 "18/75 يسلدنألل كلام نبا ةيفلأ حرش (7)



 -يمد كلام نبا ةيفلأ حرش

 مظانلا لوقف

 ريغ رئاج اذه نأ ىلع لدي .زاوجلا تاالاح نم مدق ام دعب

 يذلا (نهي ال زاجتسم) ءهلوقب يفاريسلا ىلع دري هنأكو ءفيعض

 روهمجلا دنع راتخملاو .ةفوذحملا ناكل اًربخ هلعجو ءهئيِل اح ركنأ

 لاو سبيلو . ميدقتلا

 لعافب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا يف هلوقو -5

 «ةرورضلاب ٌصتخا ًالعاف نيتروصلا يف لصافلا ناك ولف» :ردصملا

 هلوقك

 ٌبَص دو َرِهَق اًنئيع الو بط نِم ىوهلل اندجو ْنِإ اَم

 هيلع هبني مل نإو «ةيفلألا يف خيشلا مالك قّمح نمل مهفي اذهو
 , 40ه

 ضيضحتلا يف امهكراشيو» (امولو الول) يف لاقو -ا
 حلاصلا (اَلأ) اذكو (اّلأو اًله) لاعفألاب صاصتخالاو ريدصتلاو
 ْذِإ ؛هنبال افالخو .خيشلل اًقافو <نوْتَن الط لثم (اَّله) اهعضوم
 .؟"”ضرعلل انه (اّلأ) :لاق

 امهيف لماعلاو» ؛مظانلا تيب حرش نأ دعب لاق .154/؟ يدارملا رظنا )١(
 .«ةفئاطو ينزاملاو هيوبيس بهذم وهو ءراتخملا ىلع (عفنأ)

 ,.189 -8١ا/ هحرش يف كلذ مظانلا نبا دروي ملو .405 :ةفاضإلا (1)
 .5115 :امولو الول (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش تح
 سس سا كك

 مظانلا نبال ةيفلألا حرش نم (امولو الول) باب يف رظنلاب و

 يف هيبأل ًةفلاخم دجأ مل "”اهلبق يتلاو '''ةققحملا هيتعبط يف

 ضيضحتلا يف امهكراشيو» لاق ذإ (امولو الول) يف ةيفلألا

 (اَلأ) :نأ ركذي ملو .«"'الأو الأو اله) لاعفألاب صاصتخالاو

 .ضرعلل يتأت انه

 الف ضرعلل (الأ) نوكتو» (سنئجلل ةيفانلا ال) يف لاق هنكل

 مْرَف تررليتَن الأ» ىلاعت 0 .اًرهاظ اَمإ لمف الإ اهيلي

 ءاّردقم امإو ركل ُهَأ َرِْنَب نأ نبي الأ» ؛4رُهََسْأ م
 .(.. .الجر الأ) دهاشلا دروأو .4'؟*”رعاشلا لوقك

 نم اهركذي مل وهف «مظانلا نبا ىلع ذخأم ال نأ حضني اذهبو

 ىلع ذخأملاو .ءضرعلا تاودأ نم امنإو هضيضحتلا تاودأ

 تاودأ نم ةيفلألا يف اهركذ دقف ءهنبا ىلع سيلو مظانلا

 لاق «ضيضحتلا

 العفلااهنيلرأو الأ ءالأ الهو زم ضيضحتلا امهبو

 نم ضيضحتلا تاودأ عم ةيفلألا يف اهروأ كلام نبا لعلف

 حرص دقو .ضيضحتلل اهنأ دصقي ملو ؛لعفلاب اهصاصتخا ثيح

 ,ل17 :مظانلا نبا حرش )١(

 ,ه7١١١ ةمبط 058٠ :مظانلا نبا حرش (1)

 .قباسلا عجرملا هو

 .” مظانلا نبا (8)



 يتم كلام نبا ةيفلأ حرش

 فورحب قحلأو» لاقف «ضرعلل اهنأب '"ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف
 .«ضرعلا اهب دوصقملا (الأ) لعفلاب صاصتخالا يف ضيضحتلا
 .«"انروزت الأ وحن

 امأو» :قباسلا ةيفلألا تيب حرش دنع يدارملا لاق كلذلو

 لمتحي ضيضحتلا فورح عم اهل هركذو «ضرع فرح ىيهف (الأ)

 تاودأ نم اهركذ نوكي نأ» :يناثلا : لاقو :(نيهجو

 ,.2"'”لعفلاب صاصتخالا اهتكراشمل ضيضحتلا

 نبا نأ ىلع مكحي وهف ؛لاكشإ يف يدرولا نبا عقو دقو

 اهثيجمل لثمي وه مث .هتطَْحِيِو ١ ض رعلل (الأ) نإ لاق مظانلا

 هحرش يف «ْرْكَل هلأ َرِفْمي نأ نبي الأ» ىلاعت هلوقب ضرعلل
 ةصاصخلا ريرحت) يف ءاج ام نوكي دقو "”قباسلا ةموظنملا تيبل
 نأ لدبف خسانلا نم أطخ يدرولا نبال (ةصالخلا ريسيت يف

 مهو هنأ وأ .ةرابعلا سكع (هلنبال اًقافوو خيشلل اًفالخ) بتكي

 .ملعأ هللاو . كنف

 مل لئاسمو طورش نم داز ام ريغ .'؟”لئاسملا نم كلذ ريغر

 .اهركذي مل مظانلا نبا نأ ىلإ اهيف رشي

 باب يف الإ هئبال هتقفاومو خيشلل هتفلاخم ىلإ رشي ملو

 )١( ةيفاكلا ةيفاشلا حرش 1188.

 .58مث1- 7588/4 يدارملل ةيفلالا حرش (؟)

 .14194 :(امولو الولو امأ) (5)

 والو الف ككل ثلا" خلع لالال ككل كنك :رظنا (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هةر

 لد اذإ ردصملا لماع فذح زوجيو# :لاق ''”قلطملا لوعفملا)

 هبال اًقافوو - ىلاعت ني - خيشلل افالخ ءادكؤم ناك نإو ليلد

 اًيمسو ؛هلماع فذح زاج امم ءاّرْيس اًرْيس ٍتئا :مهلوق وحن انليلد
 .؛اًدج ريثك وهو هلماع فذح بجو امم ءاَرْفُك ال اًدْمحو ءاّيغرو
 :فنصملا تيب حرش يف مظانلا نبا لاق ثيح

 عسّتُمم ليلدل هاوس يفو عئتما دكؤملا لماع فذحو

 زوجي امك ؛ليلد هيلع لد اذإ ردصملا لماع فذح زوجي

 نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو .هريغو هب لوعفملا لماع فذح

 باتكلا اذه ين نلت خيشلا ركذ يذلاو .انّيبم وأ اًدكؤم ردصملا
 يف لاق ؛هلماع فذح زوجي ال دكؤملا ردصملا نأ "ريغ يفو

 ريرقتو هلماع ةيوقت هب دصقي دكؤملا ردصملا نأل) ةيفاكلا حرش
 ردصملا نأ دارأ نإف .""(زجي ملف كلذل ٍانم هفذحو ؛هانعم
 هفلح نأ كش الف امئاد هانعم ريرقتو هلماع ةيوقت هب دصقي دٌكؤملا
 نأ دارأ نإو «هيلع ليلد الو عونمم هنكلو ءدصقلا كلذل فانم

 درجم هب دصقي دقو ءريرقتلاو ةيوقتلا هب دصقي دق دّكؤملا ردصملا
 0 ل ل ا .ملسمف ريرقتلا
 .ردصملاب هديكوتب روكذملا لماعلا ىنعم ررقي نأ زاج اذإ هنأل
 قحأ هيلع ةنيرق ةلالدل فوذحملا لماعلا ىنعم ررقي نأ زوجي نلف

 .؟ 8 :قلطملا لوعفملا )١(

 ,58917 :ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 79 :ةيفلألا ينعي (5)
 ,101/ :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)



 -2 الكول كلام نبا ةشلأ حرش
 هعفد يف ناكل سايقلا اذه مفدي ام انعم نكي مل ولو :ىلوأو

 ناك اذإ ازئاج افذح دّكؤملا لماع نوفذحي مهنإف ؛ ةيافك عامسلاب

 اًريس تنأ :وحن ءرصح الو ريركت ريغ يف نيع مسا نع اًربخ
 ايعرو ايقس) :وحن ءاهركذ يتأي عضاوم يف امجاو اًفذحو «اريمو

 ءانبلل امإو ءهدورو نع وهسل امإ اذه عئمف ءارفك ال اركشو اذدمحو

 ىوعد وهر «صيصختلا ةين هنم لماعلا فذحل غّرسملا نأ ىلع

 .''”هالكلا ىوحف اهيضتقي الو «لصألا فالخ ىلع

 :يوحنلا هبهذم

 بهذملا اذهل هئامتنا ىلإ راشأ دقو .بهذملا يرصب يدرولا نبا

 يف نييفوكلا بهذم در يف لاق ؛ملكتلا ربيمض اًمدختسم ةدحاو ةرم

 ٌبلاغلا سيل ٌبولغملاٌمرشألاو ٌبلاطلا ُهلإلاو ٌرفملا نيأ

 اًدئاع الصتم اًريمض اهّربخو (سيل) مسا َبلاغلا لعجن نحلاو

 .نييرصبلا بهذم اذهو .6'"””هرشألا ىلع

 لعفلا لصأ ردصملاو» لاق .بختنملا بهذملاب ةرم هفصور

 4” ”نييفوكلل افالخ بختنملا بهذملا ىلع فصولاو

 بهذملا ةفلاخم يف هتارابع لالخ نم حضاو اًيرصب هلوكو

 .هرايتخا وأ يفوكلا

 1١4, :مظانلا نبال ةيفلألا حرش )١(
 48:0٠, :قسنلا فطع (1؟)

 ,197 :قلطملا لوعفملا (9)



 يرد كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةفحتلا) هتموظنم يف هب حرصي مل يرصبلا بهذملل هؤامتناو
 .اهحرش الو (ةيدرولا

 ؛نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا لئاسم نم اًددع ركذ دقو

 بيلاسأ ةدع ذختاو

 كلذ نمو ؛نبيرصبلا يأر ديؤيو نييفوكلا يأر دري نأ :الوأ

 دعب مزجلا طرش:و:لاق .يهنلا دعب مزجلا يف ءاج ام - ١

 .ملست ٍدسألا ّنم ُندت ال وحن (ال) لبق (ْنِإ) َنُسْحَت نأ يهنلا
 .يئاسكلل افالخ ءرانلا لخدت رفكت ال عنتما مث نمو

 مهس َكْبِصُي فِرشُت ال ؛هللا لوسراي يباحصلا لوق اًمأو

 حيرب انِذْؤُي اندجسم برقي الف ٍةرجشلا هذه نم لكأ ْنَم ةياورو

 "'باوجلا ىلع ال يهنلا لعف نم لادبإلا ىلع ٌجّرْخمف .موثلا

 ربخلاو» لاق ءدماجلا درفملا ربخلا يف اضيأ مهلوق دريو ١'-

 .('”نييفوكلل افالخ ءادتبالا ريمض لمحتي مل اًدماج ناك نإ درفملا

 : نييرصبلا يأر ىلع هلضفيو نييفوكلا يأر راتخي اّينا

 ديكوت زاوج نييفوكلا بهذمو» ديكوتلا باب يف'لاق ١-
 ؛لوحو رهشو ةليلو مويك ةدودحم تناك نأب ؛تدافأ نإ ةركنلا

 .نامزو تقوو نيحك ءريثكو ليلقل حلصي ام فالخب

 )١( لعفلا بارعإ : 18 ,

 .قباسلا عجرملا هز



 م كلام نبا ةيفلأ حرش

 تناك ةدودحم ةركنلا نودكؤي الف عنملا مومع نييرصبلا نعو

 يف امك ٍلامتحا ٌمفر هيف ذإ ؛نييفوكلا بهذم باوَصلاو .اهريغ وأ
 :هلوقك ؛لمعّتسا دقف «ةفرعملا

 "بيجر هلك رهش ًةذع تيلاي ٌبجر اذ ليف نأ ةقاش ُهنكل

 هعفر حيحصلاف ربخلا امأو» :ربخلا عفار يف لاقو -؟

 .نييفوكلا لوق وهو .''”أدتبملاب

 عفري مل نإف اًقتشم ناك نإوا :قئشملا ربخلا يف هلوقو -”

 ريمضلا اذه راتتسا بجيو .قلطنم ٌديزك :أدتبملا ٌريمض مفر اًرهاظ
 دنع بجيف .هريمض عفرف هل وه نم ريغ ىلع ربخلا ىرج اذإ الإ
 ورمع ديز :وحن ءال مأ سبللا فيخأ ءاوس اًقلطم هزورب نييرصبلا

 ءاهلاو ءورمع ربخ هبراضو ءأدتبم ورمعو ءأدتبم ديزف ءوه هبراض

 لعاف اًرمع نأ مهوتي الثل ؛ ديز ىلع داعو ءٌرِرْبَأو لعاف وهو ؛هل
 دنع يه ركذ مرلي الو .يه هتبراض ديز دنه :لوقتو .برضلا

 هلوق مهل دهشيو ؛سبللا نمأل :نييفوكلا

 :”تملع دقو اهوناب دجملا ىرُذ يموق

 يف هلوف لثم .قيلعت وأ ليلعت نود لك يأر ركذي :اًثلات

 امهدحأ وأ نيبكرم ريغ يأ .نادرفم امهو بقللاو مّلعلا عامتجا

 )١( :ديكرتلا 44١.

  0,0ءادتبالا :١58

 ,اوؤ/ :ءادتبالا رف



 د هه
 .زرك ٍديعسو ؛ةطب ٍديزك .بقللا ىلإ مسالا فيضأ ادرفأ نإ

 :وحل .عفرلاو بصنلاب عطقلاو عابتالا هيف نويفوكلا زاجأو

 .!'"اوه ىنعم ىلع ءزركو اًررُك ٍديعسب ٌرُمو ءزرك ٌديعس ءاج
 يف هلرقك «راتخي الو .للديوأ للعيو لك يأر ركذي انايحأو -

 اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك ًءاليإ نويرصبلا زيجي الو» :(اهتاوخأو ناك)

 ةعمجلا ًموي ناك :وحن ؛هليدع وأ افرظ ناك اذإ الإ ربخلا لومعم

 :هلوقك نويفوكلا هزاجأو . امغار كرخأ كيف حبصأو ءامئاص 1

 اًدّرع ٌةّيطع مُهايإ ناك امب مهتويب لوح نوجاّده ٌدفانف

 هلوقو
 ٌنيكاسملا يقلُث ىونلا لك سيلو مِهِسَرَعُم يلاع ىونلاو اوحبصأف

 ناقل: ريفيض نلإ لعتلا انتر قلع نييرضلا دنع ةلثكو

 47 رسب ةلبجلاو
 نييرصبلا دنع راتخُملا َمّتا لمعلا يف عزانتلا يف هلوقو -

 ةغللا ىلعف ههِقْبَسل لوألا نييفوكلا دنعو .هبرُقل يناثلا لامعإ
 تمركأو ٌتيأرو ؛ةيلعافلا يف .كاوحخأ ٌدعقو اماق :لوقت ةّيرصبلا

 ء«يذو يذ يف نيديزلا ٌتبرضو ينابرضو .ةيلوعفملا يف ؛َكّيوبأ
 لبق ةلضف رّمضُي ال ذإ ؛لوعفملا فِذحيو ؛لعافلا لوألا يف ٌرِمْضُي

 رك
 ١4 : ملعلا )01(

 .امه4 :اهتاوخأو ناك (؟)



 ةره كه سالس
 َكِبوَبَأ امهتمركأو ٌتيأرو .كاوخأ ادعقو ماق :ةيفوكلا ىلعو

 .ناديزلا امهتئبرضو ينبرضو

 أوف مرام .«ارطِق ِهِبَلَع هلع م 2 نوناء» : نينرسنلل دهسب

 : هلوقو 4ك

 بَمْذُم نول ٌثرعشتساو اهقوف ىرج اهنوتم نأك ءاَمدم اًبنكو

 : هلثمو

 مشاهو ِفانَم نه سمش بع ونب يتتسو تكتسي نإافضت :نكلز

 : هلوق نييفوكلل دهشيو

 «"”لجسإ ُدوُم هب ثكاتساف َلْحُنُت ةكارأ ٍدوعب كتسن مل يه اذإ
 نييرصبلا روهمجل نيفلاخملا ءاملعلا نم ددع يأر ركذ هنأ امك

 نود انايحأ هضرعيو ءائيح هّدريو انيح يأرلا ديؤيف «نييفوكلاو
 هي وبسس ءارآ نم راتخا اممو ١ قيلعت

 ؛ برك ٌلثم داك نأ حصألاو» :ةبراقملا لاعفأ يف هلوق ١-

 هلوقك ءاهديرجت الإ برك يف ركذي مل هيوبيس ْنأل

 ('0ٌبوْضُع ٌدنه ٌةاشولا لاق نيح ثتوذي هاَوَج نم بلقلا َبَرَك

 نم (ام) يف ليف دقو» :(ام سئب و ام معن) يف هلوقكو -"

 هنإ «ْمهَسفن هب أورتْشا املي »و «٠ لضافلا لوقي ام معن ' ؛ وحن

 ,؟اما/- م6 ؛ عزانتلا 2ك(

 5١8. :ةيراقملا لاعفأ (؟)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش نيد

 ةرسفم زييمتلا ىلع بصن عضوم يف ةفوصوم ةركن نوكت نأ زوجي

 ةيلعافلاب عفر عضوم يف ةلوصوم نوكت نأو ءاهلبق لعفلا لعافل

 جيوزتف ءرْهَم ال ٌجيوزن امسئب :برعلا لوق ليلدب «هيوبيسل اًفافو
 .8'''لعاف هيف (ام)و امسئب هربخ أدتبم

 اًقالخو ءهيوبيسل اًفافو (اذ) لعافلاو» :(اذبح) يف هلوقو -*

 اًمسا العجو ابكر ءاذو بح الاق ثيح «جارسلا نباو دربملل

 : ؛7ءادتبالاب اًعوفرم

 يف ٍلاعف ىلإ لِدع ام هنمو» (ٍلاعف) ىلع ناك اميف هلوقو -4

 دنع سيقم وهو ؛يقاسفو .عاكلو ٍثاَبََح ايك ؛ثنؤملا ٌبس

 .لازنب اًهيبشت هرسك بجيو «يثالث نم بفصو يف هيوبيس
 .4" "راذحو ٍلازنك يئالث نم اًرمأ ٍلاعَف ءانب اضيأ ساقو

 مححرُيو» اًبدانسإ اًبيكرت بكرملا ملعلا ميخرت يف لاقو -9
 طبأت يف ءطَبأتك ءادانسإ ٌبكرملا هَوّلَِق عم 2بكرملا ملعلا

 )١( :سئيو معلن 429,

 ) )0:سئبو معن 477,

 )( :ءادنلا تمز ال ءامسأ "087,

 .655 :ميخرتلا (5)



 تم كلام نبا ةيفلأ حرش

 :نيبرصبلا مامإ هيوبيس عارأ نم در اممو

 .ىوس يف ناتغل ءاوّسو ىوسو» ءانثتسالا يف هلوق ١-

 ريغ اًفرظ اهلعج هنإف هيوبيسل اًفالخ ريغ لثم اهنأ حصألاو
 يذلا تيأر :لاقيف ءاراجم افرظ لمعتست اهنأ ٌكش الو .فرصتم
 كلنا يذلا ثيأر لاقي امك ءكاوس

 ةيفرح مزتلا ثيح هيوبيس فلوخو» ءهسفن بابلا يف هلوقو -؟
 .«"”ادع ةّيلعفو ؛ىشاح

 0 : يناثلا عونلا» :هموزلو لعفلا يّدعت يف هلوقو -'
 ٌتبجع :وحن «سبللا نمأ طرشب ؛(نأو ْنأ) ىلإ | ةيدعتلا يف وهو
 دنع فذحلا دعب امهّلحمو هَةّيَدلا اومّرغي نأ نم نأ ءاوُدَي ْنأ

 هلوق ليلخلا ليلد ءٌبصن هيوبيس دنعو رج ليلخلا

 هنود ةبيبحح خّوكت ّْنأ ىليل ٌثترز امو

 0 لحم نأ ملفنا ةفرطعم رو هنا دعب
 ا مكحو) : (لعافلا) يف هلوقو -4

 هيوبيس ٌبرغأو ,ةاتفلا معنك ؛الإب لوصفملا مكُح فذحلا رايتخا

 لصف نود ءاتلا فذحب .ةنالف لاق :لوقي برعلا ضعب نأ ىكحف

 .4"'”مدقت اًمم هريغ وأ

 ,"ا1/ :ءانخسالا )١(

 ١8" :قباسلا مجرملا (1)

 ,187 74١- :هموزلو لعفلا يدعت (5)
 55١, :لعافلا (5)



 تدك ت
 دجو نإ هذه ضعب بوني الوفا :لعافلا بئان يف هلوقو -©

 ةءارقب اوجتحاو نويفوكلاو شفخألا هزاجأو « هيوبيس لئع هب لوعفم

 هلوق وحنبو نوبي انا امي اَمَق َىِرْجِلظ :رفعج يبأ

 ؛"''ىده وذالإ ْئَملا اًد ىَمَش الو اًَدّْيَس الإ ءايلعلاب َنْعُي مل

 نيحس بلاي لمعتسي للوا : ينبملاو برعملا يف ذ هلوقر -1

 اهطقستال يردي نونلا ىلع تاكرحلاب برعُيف ٠ نيح لثم

 لوق هليلد «ءارفلا مسهنم ةعامج اهاكح «ةدرطم ةغل يهو ةفاضإ

 رعاشلا

 ادْرُم انئْبُيَشو اًبيِش انب َنْبِمَل هَئينِس َنإف ٍدجن ْنِم يناعد
 مهيلع اهلعجا مهللا» : تاياورلا ضعب ىلع ثيدحلا يفو

 الأ" قوت «ريئسك انيس

 : يدرولا نبال ةيوحن ءارآ اهنأ مهوب ام
 ةفلاخم نم ركذي ام نأب يدرولا نبا تارابع ٌضعب ٌرِعشُت دف

 ءاملعلا نم مهريغو ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملا روهمج يأرل

 علطملا نأ الإ .هيلإ | اًقوبسم سيلو ءهب درفني ديار دعي ؛«نيرخأتملا
 وه ام ؛كلت هلاوقأ لك يف هنأ اًيلج هل رهظي «ةيفلألل هحرش ىلع

 اا : لعافلا نع بئانلا 2غ(

 1١ه : يبملاو برعملا 22



 -ي2 كلام نبا ةيغلأ حرش

 دقف .هدعب امو نماثلا نرقلا ءاملع ةمس هذهو .هقبس نمل عبات الإ

 رابتخالا ىلع اورصتقاو ؛ةيوحنلا اياضقلا يف مهقبس نم اوعبت
 كلذ نمو :حيجرتلاو

 نورقملا نأ َمعز نم لوقو» :(ةراشإلا مسا) يف هلوق ١-
 .هيلع ليلدال مكحت ديعبلل امهبو ”اسرتملا ماللا نود فاكلاب

 ركل 0 :-ناتيتَر اذ | ةراشإلا مسالف

 لاق ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا لوقلا اذه ىلإ هقبس نممو

 نأو ءطسوتملل ماللا نود فاكلاب نورقملا نأ نورثكألا معزر»

 ؛هيلع ليلد ال مكحت وهو ؛ديعبلل ماللا عم فاكلاب نورقملا

 ةغل ماللا نم كلتو كلذ ءالخإ ن | لعمال ار لكم
 ي0

 دحأ ىلع رصتقيو» (ٌّنَظ) يلوعفم دحأ فذح ىف هلوقو ١-

 نسي الو» : ليلدب نييوحنلا رثكأ هعنم نإو ؛ليلد لد نإ نيلوعفملا

 لو» هريدقت 6مل اي ره .هلذق نو هل لطم لي نك
 «مل ارح ٌرْكِ» مهّلخب وضع نو هنأ ْمهلتاَ آمي َنولََبَب َنِذْل نبي
 هلوق يف مظانلا هركذ دقو .«"”لصف (وهاذ

 ١48., :ةراشإلا مسا (؟)

 ,0 : اهتاوخأو نط ةرفإ



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 «ينينرد

 ''لوعفم وأ نيلوعفم طوقس ليلد الب انهزجتالو
 "”تيبلا اذهل هحرش دنع مظانلا نبا كلذ لصفو

 ريمضب اًسّْبلتُم لعافلا ناك ولف» :(لعافلا) يف هلوقو -'

 هرون ٌرجشلا ناز :وحن ءهريخأت نييوحنلا رثكأ دنع بجو لوعفملا
 : هلوقك «ليلق هنأ ٌقحلاو ءمهضعب هزاجأو دير ريمبإ َلَتْب ذإت»
 ٍدجملا ىرُذ يف ىدنلا اًذ ادن ىَقرو ٍدَّدؤس ٌباوثأ ملحلا اذ ُهُمْلِج اسك

 هلثمو
 «""”نيطم رهذدلا دحمان شبأ نئاتلا نه ”اذِجاو هللا دلخأ اًدِهَم نأ ولو

 لوعفملا ريمضب اًسبلتم لعافلا ناك ولف» مظانلا نبا لاق
 ... . رجشلا هرون ناز وحن ؛لوعفملا ريخأت نيرثكألا دنع بجو

 الو ؛ةرورضلا يف زئاج كلذ نأ قحلاو «.. هزاجأ نم مهنمو

 .يدرولا نبا ادهاش اهنم ءاهنم دهاوش ةثالث دروأو .4'؟”ريغ

 كلذو ؛ مفرلا مزال : يناثلا» لماعلا لاغتشا يف هلوقو -غ

 ؛وحن «ةأجافملا اذإك «ءادتبالاب ٌصتخم مسالا ىلع مدقتي ثيح

 ٍوٌرْمَع هبرضي ديز اذإف ٌتجرخ

 ,؟4 :ةيفلألا )١(
 ./4 :مظانلا نبا حرش (؟)
 ,154 :لعافلا (9)

 .88 -ملال :مظانلا نبا حرش (5)



 -يذر كلام نبا ةيفآأ حرش

 ىلإ ليبس الو .بصنلا زاجأو اذه نع لفغ ْنَّم ريثكو
 ,:"7أدتبم الإ برعلا اهلوُث مل ْذِإ ؛ هزاوج

 نم ريثك اذه نع لفغ دقو:» :لاق ؛مظانلا نبا ةرابع هذهو

 ىلإ ليبس الو ءورمع هبرضي اًديز اذإف تجرخ اوزاجأف نييوحنلا
 وع

 :وحن ةفاضإب لصف اذإ هبصن بجيو# :زييمتلا يف هلوقو -4

 نم يهف ةدعاقلا هذهل ُهّبَِتَيلف .مهلضفأو ل

 ,«"””رثكألا دنع اهنع لوفخملا

 ريغ ىلإ لعفأ تفضأ ولف» :لاقف مظانلا نبا ةلأسملا هذه ركذ

 ال بصنلاب اًملاع مهلضفأو الجر سانلا مركأ ديز تلق زييملا
 ا

 ُتَنْكُس اذإ فرح اهنأ مهضعب معزو» (مم) يف هلوقو ١-
 ي(8)

 .""”ىظانلا نبا ةرابع هذهو

 ةفرعم نايبلا فطع نوكي امكو» نايبلا فطع يف هلوقو -ا/

 )١( :لاغتشالا ”107,

 ,97 مظانلا نبا حرش (؟)
 ,.,؟ 867 :زيبمتلا (9)

 ١38. :مظانلا نبا حرش (4)
 ,!"95 :ةفاضإلا (9)

 ,.188 :مظانلا نبا حرش 05(



 همنا كح
 : لثم ةفرعمل اعبت

 رمع صفح قكأ هللاب ٌمسقأ

 كلذ مهضعب , منم ىلإ ٌتفنلُي ةتلي الو ءةركنل اعبت ةركل نوكي دقف

 "7متر ذكرتم َرَرَجَم ني ديوب :ىلاعت هلوف ليلدب
 :وهو , مظانلا تيب حرش ىلع يدرولا نبا دزي مل

 فطع نوك نييوحنلا ضعب علمو 3 مظانلا نبا لاقو

 7 ردك هزاجأو ؛ ةركذل اعبات ةركن نايبلا

 ءاهتنال يهف ةلمج اهب فوطعملا ناك نإ' :(لب) يف هلوقو -4
 وأ يفن دعب ناك نإف ءاًدرفم ناك نإو :”'هريغ فانئتساو ضرغ

 :كلوق لثم ءاهدعب امل هَّدِض لعجو اهلبق ام مكح ريرقتل َيهف يهن
 اًدلاخ ٌبرضت الو ءاهب ىدتهُي ال ضرأ لب ؛عيبر لزنم يف نكأ مل
 ام ىلإ يهنلاو يفنلا مكح اهلقن دّربملا ةزاجإب ةربع الو ءاّرْشب لب

 هلوق وحن ليلدب ءاهدعب
0 

 )١( :نايبلا فطع 486,

 5١7 :مظانلا نبا حرشو 4! :ةيفلألا رظنا (5)
 .بتاك وه لب رعاش دمحم ام :ةلمجلا فطع لاثم (*)

 8215-"6١, :قىللا فطع (:)



 ه9 تسانشسافاتس
 .''”هظانلا نبا لرق اذهو

 ام دعب عراضملا ديكوت لقو» :(ديكوتلا انول) يف هلوقو -4
 هلوقك « ةيفانلا الو ملبو ةدئازلا

 00 نإ اهيل: تيضلا الو“ :اًهتيكلت انين العلا ةراجتلا ذّلَف

 4122 خي الط نيا اني ل هنن اًوئار» :هلفمو
 ل اس يا بلا

 """دحأ تملع اميف انه ليلعتلا اذهل هبتني ملو ةيبلط ةلمجب ةركنلا

 ال دعب هديكوت امأو» :لاق ؛مظانلا نبا هلبق كلذ ىلإ هبنت لب

 ههبشل ؛مل دعب هديكوت نم رثكأ نوكي نأ هقح نمو .ليلقف ةيفانلا

 رعاشلا لاق ٠ يهنلاب اذ

 ٌنّرَحُم حانأ ْنِإ اهيف ٌفيضلا الو اَهَنّيَحْلَت اهب اًبْلُعلا ٌةراجلا الن

 ْكَدِم ْايَلَظ َنيِدلأ َنَبيِض اّل ٌّدَنَنِ د ارَفَّتاَو» ىلاعت هلوق هنمو
00 : 
 سيلو «لوقلا راجع لقي اده نأ معز نم مهنمو « ةّصاخ

 يف امك لاصفنالا يف ةيفانلا ال دعب لعفلا دكأ دق هنإف «ءيشب

 هبشأ هنأل برقأ لاصتالا عم اهب هديكوتف .روكذملا تيبلا
 «"”يهنلاب

 115 : مظانلا نبا حرش )010(

 ,ة لا" -نملو :ديكوتلا انون (0)

 141١. مظانلا نبا حرش (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش نحدد

 زاج نيلعف اناك نإف» :(مزجلا لماوع) يف هلوقو ٠١-
 :رورشم اذه نييلرب هاتفاح تاوحلاواعراضم طرخلا انهو

 اناميإ ردقلا ةليل مقي ْنَم) يراخبلا يفف ءمهرثكأ معز امك
 كيِسأ ّلجر ركب ابأ َنإ) نثر ةشئاع ُثلاقو (هل َرِفُع اًباستحاو

 : رعاشلا لاقو (ٌقر كّماقَم ْمُقّي ىتم

 "0باهرإ ءادعألا سمن ٌعّئاَلم

 رثكأو) :اهل لثمو ةروصلا هله ركذ نأ دعب مظانلا نبا لاق

 هاور ام ليلدب «حيحصب سيلو ةرورضلاب اذه نوصخي نييرحنلا

 0 مقي نم : 5 يبنلا لوق نم يراخبلا

 عضولا ّيمجع ملَع عبارلا فرصنملا يف هلوقو ١-

 يبرعف ٠ ليعامسإو ميهاربإك «فرحأ ةثالث ىلع دئاز «ةيملعلاو

 الو .ءنافرصنم ءرتشو حونك ين الثلاو « لجر مسا ماجلك ةيملعلا

 متحتم طسولا كرحتمو ؛نيهجو اذ طسولا نكاس لعاج ىلإ تفتلت

 يهن ءةمّهرتُم ةمجُعلاو ءاّبلاغ هب ظوفلم ثينأتلا ْذِإ ؛ عنملا
 لكل 5 ذأ

 قرف الو ؛طولو حون ؛ وحل ٌفرصر 1 مظانلا نبا لاق انهو

 يثالثلا نأ معز نم مهنمو ؛كرحتملاو طسولا نكاسلا نيب كلذ يف

 ,5؟575-9 !مزجلا لماوع )١(



 يع كلام نبا ةيفلأ حرش

 وهو ؛ عنملا مكحتم طسولا كرحتملاو ٠ نيهجو وذ طسولا نكاسلا

 ةمجعلا نألو ؛هفالخب برعلا لامعتسا نأل ؛ هيلع لّوعم ال يأر

 الف .اًلاغ هب ظوفلم ثينأتلاو .ةمهوتم اهنأل ؛ ثينأتلا نم فعضأ

 0 نك مزلي

 فلاخو اهيف هيأر لاق يتلا ةيوحنلا لئاسملا نم كلذ ريغو
 1 كا

 :باتكلا مسا

 ةصاصخلا ريرحت) :باتكلا مسا ديدحت يف الاكشإ دجأ مل

 ءاج-و .باتكلا ةمدقم يف يدرولا نبا هركذ دقف (ةصالخلا رسيب يف

 ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت) :باتكا دنهلا ةخسن فالغ ىلع
 ةماهفلا رحبلاو ةمالعلا 5 0 38 ين ل ةصالخلا

 ا هللا هذمغت

 ةبتكملا ةخسن يفو «ةيرصملا بتكلا راد ةخسن يف ءاج اذكو

 .(ةصالخلا ريسفت يف ةصاصخلا ريرحت) :مساب ءاج ةيرهاظلا

 هنرَكذو «بالطلاو ءاملعلا ضعبل هتازاج | يف همسا ركذو

 )١( :مظانلا نبا حرش 984- 508,

 :ولو 48١7 :قسنلا فطعو 4118 !ةهبشملا ةفصلاو ,.”””7 :لاحلا رظنا (0)

 .اهريغو 7

 .ةخسنلا هذه فالغ ريغ نيدلا يفتب هبّقل نم دجأ مل (6)



 كلام نبا ةيغلأ حرش يح
 مسلي ب ب يبرز _ بيتم نبي دكه

 ةيفلألا ةصالخلا حرشب - اًنايحأ - وه اهيمسيو ؛هتمجرت ٌمجارم

 ةيفلألا حرشب هل مجرت نم ضعب هركذي امك ؛'''ةيبرعلا ملع يف
 .مجارتلا باتك ةداع ىلع '''اهنومضم نع اًريبعت .كلام نبال

55 5 2 5 © 

 ١8١ رظناو ط٠ يدررلا نبا باويد 860

 ةيغبو مما نيفراعلا ةيدهو 014/١ عباسلا نرملا ءاملع يف علاطلا ردبلا 6

 5 ةاحنلاو نييوغللا تاققبط يف ةاعولا



 يناثلا مسقلا





 5 كلام نيا ةيفلأ حرش

 كلام نبا ةمجرت

 :هتابح

 يتلا - كلام نبا ةيفلأب ةروهشملا ؛ةصالخللا فلؤم قح نم

 نأ الإ ,ءليصفتلاب هتايحل مجرتأ نأ - اهحورش دحأ قيقحتب مرفأ

 هتافلؤم رشن وأ ءهنع بتك نمم ءريثكلا هل مجرت ةنألك كلام نبا

 .اًرصتخم هل ةمجرتلاب ءافتكالا تيأر اذل

 :هدلومو هبسن

 كلام نب هللا دبع نب دمحم نيدلا لامج هللا دبع وبأ وه

 يف ه١٠5 ةنس دلو هنأ لاوقألا رهظأ ءيسلدنألا يناّيجلا يئاطلا

 .ميركلا نآرقلا ظفحف ؛هبارتأك كانه ملعتو ءسلدنألاب (ناّيج)

 لحر ؛هترسأ نع ءيش فَرْعُي ملو ءوحنلا ىقلتو «تاءارقلا ملعتو
 ءهميلعت لمكأ اهيفو ؛ماشلا نطوتسا مث ءاّجاح سلدنألا نم

 ه51/7 اهحجرأ لاوقأ ىلع قشمدب يفوتو
 ام ءازج ةعساو ةمحر هللا همحر ءهرصع ءاملع نم ريثك هائثرو

 .فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ةغل مدخ

 : هتافلؤم

 فينصتلاو ءاهميلعتو ةيبرعلا ملعت ىلع هتايح كلام نبا فقوأ



 «(يينرد كلام نبا ةيفلأ حرش

 «بولسألا لامجو .ذخأملا نسحو .ظفللا ةلوهس نم هتافلؤم

 ةسارد اهيلإ سائلا فرصناف ؛هروثنمو هموظنم كلذ يف يوتسي
 كلذك ناك ءاّمامإ فرصلاو وحنلا يف ناك امكو ءاححرشو اًسيردتو

 ."”نيسمخلا هتافلؤم تغلب ؛ثيدحلاو تاءارقلا ملعو ةغللا يف

 اهنم

 .زجرلا نم اَتيب (70/81) يف ةيفاشلا ةيفاكلا ١-

 ماع تادلجم ةسمح يف عوبطم «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش -؟

 يديره دمحأ معنملا دبع .د قيقحتب هه 7

 ؛ةيفاشلا ةيفاكلل راصتخا يهو ؛ةيفلألاب ةروهشملا ؛ةصالخلا -*
 نم ةصالخلا هب تيظح ام لثمب ةيبرعلا يف باتك ظحي ملو

 ىلإ اححرشو اًميلعتو اًملعت ءاهيلع بابكنالاو ءاهب ءافتحالا
 .انموي

 باتكلا وهو .ىلاعت هنأك يدرولا نبا اهحارش لئاوأ نمو

 .انيديأ نيب يذلا

 .دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست -4

 .ليهستلا حرش 6

 .اهحرشو .ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةلمع -5

 .هريغو .508 -4 ا ةدمعلا حرش ققحم اهركذ )١(



 -(كنمر كلام نبا ةيفلأ حرش
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 ثلاثلا مسقلا





 كلام نبا ةيفلإ حرش

 قيقحتلا ةمدقم

 : خسنلا فصو

 ةصالخ مرش هنأ يدرولا نبا ةايحل يتسارد ءانثأ يف تفرع

 حرش يف هبولسأ ٌلامج اهيلع عالطالا ىلإ يندشف .كلام نبا

 علطأ نأ ىلع تصرحف (ةيدرولا ةفحتلا) ب ةموسوملا هتموظنم

 خسن ثالث اهل نأ تدجوف ءاهجارخإو اهقيقحتب موفأ نأو ءاهيلع
 بتكلا راد يف ىرخأو 7094/١, مقرب (اسورب) ةبتكم يف اهادحإ

 مقرب دنهلاب (روبمار) اضر ةبتكم يف ةثلاثو 2.45/4 مقرب ةيرصملا
 سراهف يف اهل دجأ ملف ةيرصملا ةخسنلا نع تثحب دقو )4١01(

 تدجوف «ةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ترزو ءاّرثأ رادلا
 تلواحو ءاهل ةروص ىلع تلصحو ءدنهلا ةطوطخم ةخسنل (اًمليف)
 «قرطلا ىتشب اهدوجو نم دكأتلاو (اسورب) ةخسن ىلع لوصحلا

 اذلو .باتكلا جارخخإ نع الئاح كلذ نكي ملو .ربخ ىلإ لصأ ملف
 نع ثحبلا عباتأ نأ ىلع دنهلا ةخسنب لمعلا ىلع مزعلا تدقع

 نأ الإ ءامهادحإ وأ امهيلع رثعأ نأ ىسع .؛نييرخألا نيتخسنلا

 ىلإ ريشي ام تاطوطخملا سراهف يف دجأ مل امك ءمتي مل كلذ

 .ىرخأ سن دوجو

 .باتكلا جارخإو :قيقحتلاو ةساردلا يف رارمتسالا تيأر دقو

 .هلامجو طخلا حوضو نم هب زيمتت امل ةدحاو ةخسلب ايفتكم



 كلام نبا ةيفلأ حرش يتحد

 قبس اهيف عقو يتلا تاملكلا ةلقو «نمزلا رئاوع نم ةباتكلا ةمالسو

 ةقباسلا وحنلا بتك ىلإ عوجرلاب ةيادب اهتجلاع دقو ؛خسانلا ملق
 .ىلاعت هللا امهمحر هنباو كلام نبا بتك ةصاخو «ةيفلألا حورشو

 يندافأ قيقحتلاو ةساردلا زاجنإ ىلع تكش وأ نأ دعبو

 يؤل ذاتسألا نأ - هل هللا ركش - يظفحلا دمحم نب نسح روتكدلا
 رثكأ هيدل نأو ؛ةيوحنلا يدرولا نبا ءارآ لوح ةساردب موقي مشاهلا

 ذاتسألا يندوز دقو ؛كلام نبا ةيفلأل يدرولا نبا حرشل ةخسن نم

 لصح هنأو «يدل ام ريغ نيتخسن يتروصب - هل هللا ركش - يؤل

 دسألا ةبتكم نم ىرخألاو ءةيرصملا بتكلا راد نم امهادحإ ىلع
 امهلمشت مل ناتخسنلا ناتاهو .ةيرهاظلا ةبتكملا نم ةروصم ةيئطولا

 (روبمار) ةخسن ىلع امهتلباقف ءاهيف تثحب ثيح نيتبتكملا سراهف
 .ةيرهاظلا ةخسن ةصاخو .فلؤملا صن ةمالس يف امهنم تدفتساو

 :روبمأر ةخسن - |

 طسوتملا مجحلا نم ةحفص (؟47) يف ةطوطخملا هذه عقتو
 ةئم نامث ةئس تبتك ءاًرطس )/١9( اهرطسأ ددعو مسالا

 ىلع - ةئس ةئمب فلؤملا ةافو دعب - ةرجهلل (840) نيعبرأو عبسو

 يبأ نب دمحأ نب رمع نب يلع نب دمحأ نب يلع) هسفنل اهبتاك دي

 ريهشلا كومو [ةلوحب ىكملا «ذاضا ئتملا هاش وو وكت
 يف يواخسلا هل مجرت دقو «باتكلا ماتخ يف ءاج امك (يطئاوشلاب

 ىلوألا دامج عباس يف دلو هنأ ركذو )1١1( 174/8 عماللا ءوضلا



 يمر للام نبا ةيفلأ حرش

 .(ه4م55) ةنس

 رثأ يأ نم تملسو ؛حضاو ليمج طخب تبتك ةخسنلا هذهو

 رشي ثيح ءاهلصأ ىلع اهبتاك اهلباق دقو ءاهيلع دامتعالا قوعي
 اهمدقتلو كلذل لصألا ةخسنلا اهثلعجو .عقاوم ةدع يف كلذ ىلإ

 .اهريغ ىلع
 :ةيرصملا بتكلا راد ةخسن -!أ

 ؟* اهرطسأ دعو ءمسا 4١0 ساقمب ةحفص (184) يف عقت

 تبتثك دقو «ليمج يخسن طخب (هؤ4!9) ةئنس تبتك ءاًرطس

 ةباتك ديعيو ءرمحأ نولبو ؛ةباتكلا مجح نم ربكأ طخب اهئيوانع
 اهشماوه يفو «لوألا نم ربكأ طخب ةحفصلا شماه ىف نيوانعلا

 .اهتلباقمل ةراشإ اهيلع سيلو «باتكلا تارابع يف صقنل تابيوصت

 ىلعو «يريصوبألا نيدلا رصان نب يلع نب دمحم ملقب يهو
 .ناكلمت هيلعو ؛ةيرعش تايبأو ةيوحن تاقيلعت ةدع اهفالغ
 .نيدلا سمش دمحمل رخآلاو ؛يفنحلا يبرحلا نسحل امهدحأ

 ضعبل ريخأتو ميدقتو «ءتاحفصلا ضعب يف ةبوطر رثأ اهبو

 بابل عبات (أ) هجو )١6( ةقرولا يفف ؛باوبألا ضعب يف تاحفص

 باب لوأو .هعم لوعفملا باب ةياهن (ب) هجو ءاج ءاهتاوخأو ناك
 ناك ةلمكت (ب)و لاحلا عبات (أ/"4) ةحفص يفو «ءانثتسالا

 اًريخؤم ةخسنلا ديلجت دنع لصح كلذ لعلو .كلذ ريغو ءاهتاوخأو

 اذه ىلع هتاحفص تمقرو تاعوضوملا لماكتل هابتنا ريغ نم

 .ساسألا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ين

 لك نإ ثيح «ةقباسلا دنهلا ةخسن نم اهخسن بتاكلا نأ حضاوو

 ةءارقلل ةحضاو ريغ ةملك لكو هيف عقو قباسلا خسانلا هيف عقو أطخ

 هنأ رهظيو «ةمئاخلا يف لاق امك هسفنل اهخسن دقو ءانه كلذك تءاج

 .(م)ب اهيلإ تزمرو .هيف نكمتم ريغ ءوحنلا ملع يف ئدتبم

 : ةيرهاظلا ةبتكملا ةخسن ١'-

 ساقم ةحفص (١؟0) يف عقتو (28844) ةيرهاظلا يف اهمقر

 طخب اهيوانع تبتكو ءاّرطس (؟0) اهرطسأ ددعو مس 4

 ُبتاكلا َرَكَذ اهتياهن يفو .ةليلق تابيوصت اهشماوه يفو ؛رمحأ
 (يطشلا دارم دمحم هيف رظن) هيف بتك مّثخو ءاهتلباقم تمت اهنأ

 اهخسن نم غارفلا ناكو ؛ةيوحن دئاوفو ةيرعش تايبأ اهفالغ ىلعو

 ركذي ملو (ه848) ةنس رخآلا عيبر نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي
 .اهبتاك مسا

 نم لصألا ةخسنلا يف ام حيصت يف اهنم تدفتسا دقو
 طاقسإ اهيلع ظحاليو «تارابع نم اهنم طقس امو .«تالاكشإ

 .اهضعب يف فيحصتو «ىرخأ ةدايزو تاملكلا فورح ضعب

 .(ظ)ب اهيلإ تزمرو

 :قيقحتلا جهنم

 ىلع اهتلباقم عم ةيدنهلا ةخسنلا صنب قيقحتلا يف تمزتلا

 اميف حراشلا ةرابع يرحت يف تدهتجاو ءَنْيَيّرْخَأْلا نيتخسنلا
 ملقلا قبس هتلق عم هيلع بلغي ءاّدج ليلق وهو ؛خسنلا هيف تفلتخا



 - كلر كلام نبا ةيفلأ حرش
 ةيفلألا حرش نمو كلام نبا بتك نم كلذ يف اًديفتسم ؛ خسانلا نم

 نيتخسنلا نم لصألا ةخسنلا ىلإ تفضأ ام تعضوو «مظانلا نبال

 يف ترشأو ؛[] نيفوقعم نيسرق نيب امهنم طقس وأ نييرخألا
 يّرحتو «ةيملعلا ةئامألا ىلع اًصرح .؛فالتخالا اذه ىلإ ةيشاحلا

 :ةيتآلا سسألا كلذ يف تيعار دقو .فلؤملا صن يف ةقدلا

 ام ةصاخو ءهتمالس ىلع اًصرح ّصنلا نم ريثكلا تطبض “ا

 .حراشلا دارأ ام ٌريغ هتءارق ُرْيْمُث دق ؛طبض ىلإ جاتحي

 نيلاله نيب اهتعضوو فحصملا نم ةميركلا ةينآرقلا تايآلا تروص

 .ةيآلا مقرو ةروسلا مسا ةيشاحلا يف تقلعو « 8 نيرهزم

 تاءارقلا بتك نم حرشلا يف تدرو يتلا تاءارقلا عيمج تجّرخ

 ءوِدعو فلم هنأ نسجت القط :ةيآلا ةءارق ادع «نآرقلا بارعإو

 دهاشلا عضوم تددحو ءاهب أرق نم ىلإ لصرتأ مل "7بلس

 ؛ كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ام ىتم تايآلا عيمجب داهشتسالا هجوو

 .حراشلا اهب دهشتسا يتلا ةءارقلا كلذ يف اًيعارم

 نئسلاو حاحصلا بتك نم ةدراولا راثآلاو ثيداحألا تجّرخ

 تلمكأو (2 7 صيصنت يتمالع نيب اهتلعجو ءاهريغو

 عضوم تنيعو ؛ةيشاحلا يف هعجرمو رثألا وأ ثيدحلا

 .ثيدحلاب داهشتسالا هجوو ؛دهاشلا

 .اهناظم ىلإ مهلاثمأو برعلا لاوقأ ُتْلَخأ

 :ةفاضإلا 6٠08



 كلام نبا ةيفلأ حرش 6

 ةيوحنلا عجارملا نمو «نيواودلا نم رعشلا دهاوش تجّرحخ -5
 عجارملا ءاصقتسا ىلع تصرحو «بدألا بتكو ةيوغللاو

 .هظافلأ ضعب وأ تيبلل ةفلتخم تاياور اهيف تدرو يتلا

 راصتخاب تيبلا لئاقب تفّرعو ءاًبلاغ فالتخالا عجرم اًددحم

 تنيعو «ةضماغلا ظافلألا تحرشو ءرهتشا نم الإ ديدش

 .هريغو حراشلا هدروأ امل ءهب داهشتسالا هجوو دهاشلا ناكم

 اهيف امو ؛فيرصتلا باب يف ةصاخ لاعفألاو ءامسألا نازوأ تنّيَب 1

 ؛ءامسألا نم عمج ىلإ جاتحي ام تعمجو «لادبإو لالعإ نم

 .اهنم بيرغلا تحرشو «لادبإو لالعإ نم اهيف ام تحضوو

 يف مهفالتخا تنّيبو ءاهرداصم نم ةاحنلا لاوقأ تجّرخخ -4

 .هيلإ ةجاحلا تيأر يتلا لئاسملا ضعب

 يناعمو .ةيفرصلا نازوألاو تاملكلا صضعب طض يف تعجر -4

 .ةيفرصلاو

 ءديدش راصتخاب يدرولا نبا مهركذ نيذلا مالعألاب تفرع ٠١-

 .فيرعت ىلإ جاتحي ال نم ادع

 ,راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلل سراهف تعضو 0١-

 ,لئابقلاو مالعألاو .زجرلاو رعشلاو ؛لاثمألاو لاوقألاو

 قيقحتلا رداصمو «نتملا يف ثدرر يتلا بتكلاو نكامألاو

 ,ساتكلا تاعوضوم اًديخأو .هعجارمو
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 فقللام نبأ ةيفلأ حرش

 سس (فنم .

 مسيل نما هلأ مست

 ."””رسي بر ؛''”ولسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلص]

 و ا اجا

 .يرعملا يعفاشلا يدرولا سراوفلا يب رأ نب دمحم نب رمع نب

 000 هللا هدمغت

 ناعأ امب لمعلا ىلع هنيعتسأو «هليهستو هريسيت ىلع هللا دمحأ

 هصخو .هليضفتو هتلاسرل هراتخا نم ىلع يلصأو ؛هليصحت ىلع

 .هلوسرو ةدبع «هيجنو هيفص ذمحم . هليلد حاضيإو ملكلا عماوجب

 .هليبس يكلاسو هبحصو هلأ ىلعو

 ةّيبرعلا ملع يف ةيفلألا ةصالخللا باتك تيأر ينإف دعب اَمأ

 خيشلا «كلاسلل كلاسملا حضوم «ليبنلا لا ؛ ليلجلا مامولل

 روسو ؛ ةرس هللا سّدق - كلام نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا لامج

 ةنوحشملا «بئارغلا ةعيدبلا 000 ةعيفرلا بتكلا نم - هربق

 راب خيشلا فتصملا نبا تي تيأرو .دئارفلا يف ش ةدودعملا «دئاوفلاب

 نكل ءاّيفاك الضف هعدوأ ءاّيفاو اًحرش اهحرش دق - هك - نيدلا

 ظفاحي مل هنإ :لوقي اهحرش هل ركذ اذإ لوقعلا لهأ نم اًريثك تيأر

 .م يف درت مل يبنلا ىلع ىلع ةالصلا )000

 .«ميرك اي) ةدايز م يف )00

 , « دع كيد ض ابا ايرج هلدب ءاججو ىذه نم 1 نيسوقلا نيب ام طقس (©)



 كللام نبا ةيفلأ حرش «ررد

 وه لب .اهملعتم ىلع اهبيرقت يف فشي ملو ءاهمظعم لح ىلع هيف
 ٍداو يف هنأكو ءدارملاو فينصتلا يف اهل نيابم '''همجح ربك عم
 نم اهملعت نع داحو ؛داحأآلا اهبعصتسا كلذلو ؛ ٍداو يف ءهابأو

 .داكوأ 9 مدع ىّتح ؛داح

 نم اهراطوأ رامث ءانتجاب جهل نمم دمحلا هللو تنكو

 يقيقش يل مسرف ءرافسإلا يف اهرافسأ رودب ءالتجاو ءراطقألا

 لابج يضاقلا .فعسملا يوبأل ينخأ «قيفرلا يذاتسأو ؛قيفشلا

 "الا هازجو ءهلهأل هللا هسرح - ؟؟فسوي نساحملا وبأ نيدلا

 ينعست ملف «هتنازخ مسرب اًرصتخم اهحرشأ ْنأ - هلعف ليمج ىلع
 ءاررحم اًحرش اهحرش يف ميركلا هللا ترختساف .هتناكمل هتفلاخم

 دييقتو ءاهلمجُم ليصفت هيف يعارأ ِءاّرَسِيُم ًالح اهّلح يف هتنعئساو
 حتفو ءاهتلثمأ ركذ ىلع اًبلاغ ظفاحأو «هيلإ ٌرشأ مل نإو ءاهقلطُم

 رف

 .(همهف ضومغو) ةداير ظ يف )١(
 .(اهققسم) ظ يف (؟)
 .(يف) ظ يف (9)
 نيدلا لامج ؛يرعملا دمحم سراوفلا يبأ نب رممع نب رفلغم نب فسوي وه )5

 .ه"٠84 ةنس لبق دلو ءربكألا يدرولا نبا نيدلا نيز قيقش .يدرولا نبا

 .ءاتفإلاو سيردتلا ىلع لبقأو .هرمع رخخآ ءاضقلا كرت ءاًرهام اهيقف ناك

 .ها/48 ماع ةدعقلا يذ نم طسوألا رشعلا يف نوعاطلا ضرمب تاع
 يف ةنماكلا رر.لاو "97 يدرولا نبا ناويدو "97/1 رصتخملا ةمتن رظنا
 .099-041 /4 ءالبنلا مالعأو 187-584 /ه ةنماثلا ةئملا نايعأ

 .(اريخ) ظ يف (6)



 -ين0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يفتكأو «حلُم ةدايز عم اهبيترتك هبترأو هيلع هبنأ مل نإو ءاهقلغم
 اًحرش - هللا ءاش نإ - نوكيل ؛ حضو امب اهظافلأ نم هيف

 هقفلا ىلإ هتّمِه نَم هيلع رصتقي ؛ًالقتسم اًرًصتخم اًباتكو «''”ًَللغُم
 ةنطفلاب هترطف نم ةريثك تادلجم نع هب ينغتسيو ؛ةفورصم

 نم هنمضتام مم ؛هدلو حرش عبرل ابراقم هللا دمحب ءاجف ؛ ةفورعم
 (ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت) :هتيّمسو .هدبزو هدصاقم

 اميف ترصتقا هنبا حرش ىلع ينأ نظي نأ هللاب هرظان ذيعأو
 ملام ُتْلَلَح ينإف «ثدروأ اميف تدمنعا هدرجموأ ؛«ترصتخا

 ءهحتفب ّنْعُي مل دئاوف باب اهيناعم نم تحتفو ؛هحرش يف "هلي
 ءاهدشلي مل دهاوش يداشنإو ءاهدروي مل ءايشأ يداريإ عم اذه

 دئاوفب اهتيلحو .اهدفي مل عضاوم ةدافإو ءاهدزي مل دويق ةدايزو

 اًنعط كلذب درأ ملو ءتامثتو تاشقانمب اهتلّمكو ءتامهمو
 ام ىلع تهّبن لب ءامهيلك وأ امهدحأب اًئظ ئسأ ملو ءامهيلع
 .يتحيرف هب تضهن امبسح «يتحيصن دارأ نم اذه يباتك هتنّمض

 نم اًميمج انبتكي هللاف .نيزئاحلا نم قبسلا ةليضفل امهر
 ماصتعالا هبو «دارملاو ةيئلا صالخإ يف لوؤسملا وهو «نيزئافلا

 .دانعلاو ةيمحلا يلوأ نم

2 8 5 © © 

 .(اًملطم) لف يف )١(

 .(هللحي) ظ يف (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هو

 هنم فلأتي امو مالكلا

 ءافتكالا حضي ةماث ةدئاف ديفملا ظفللا نييوحنلا دنع مالكلا

 .مقتسا يف ةدئافلاك ءاهب

 يف الإ كلذ ىنأتي الو .هيلإ دنسمو دنئسم نم مالكلل ذب الو

 وأ :تنأ : ريدقتلا ذإ! مقتساك : مسأو لعف و .مئاق ديرك نيمسأ

 ,[' ”كوعدأ :ريدقتلا ذإ] ديز ايك ىدانمو ءادن فرح

 ةثالث ىلع يهر .نبلو ةّنبَلك ةملك هدحاو ؛ سنج مسأ ميلكلاو

 .فرحو «لعفو ء مسا ماسقأ

 دصقي دقو ؛''”[ملكلاو] مالكلاو ةملكلا ىلع لوقلا قلطيو

 تركسلا نسحي ىنعم ىلع ةلالدلا نم مالكلاب دصقي ام ةملكلاب

 ؛""دييل ةملك رعاش اهلاق ةملك قدصأ» يك هلوقك هيلع

 .ظ نم ةدايز [ ] نيسوقلا نيب اه )١(

 .ظ نم ةدايز (ملكلاو) (؟)
 51١9/75 (ةيلهاجلا مايأ باب) يف ظفللا اذهب ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ (*)

 ملسم يفو .(7009) 175 ةجام نبا نئس يف اذكرو .رعاشلا يف (لأ) ةدايزب

 ةملك برعلا اهب تملكت ةملك رعشأد» :ظفلب ةريره يبأ نع (رعشلا باتك) يف
 كدئسم يف اذكو .حراشلا هدروأ امك 3"* « 606 يفر , 7/1 ال ملم

 ناتياورلاو ؟رعاشلا7 )41١1١( 24/16 يفر (١١٠ا/4) 48/17 دمحأ مامإلا

 .ةريره يبأ نع
 تيب ردص وهو ءامالك اهب دارأو ةملكلا قلطأ ثيح (ةملك) :يف دهاشلا

 .لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ نم وهف ءديبل



 -ي2 للام نبا ةيغلأ حرش

 لطاب هللا الخ ام ءيش لُك الأ ١- 000

 ءهللا الإ هلإ ال :لوديري «ةداهشلاةملك مهلوقو

 ؛ةيفاق ةديصقلا نوُمسي دقو ؛ةيفاق رعش تيب مهتيمستك ")و

 لاق ."”اهيلع اهلامتشال

 (''يناجه ةيفاق لاق اًملف ىف اوقلا مظن هتمّلع مكو ١-

 .كمالغب ٌتعفتناك .ةفاضإ وأ هرج فرحب هرجب مسالا فرعيف

 وحن نم زرتحُيل ؛ ''”خيشلا لاق امك ءّرجلاب :لوقن الو

 )١( لوسرلا هانع ام وهو ؛ةعيبر نب ديبل ليلجلا يباحصلل ليوطلا نم تيبلا 344
 : همامتو .قباسلا ثيدحلا يف

 لئاز ةلاحم ال ميعن لكو

 ١١4 /”و 8 /١ينيعلاو /8/7” شيعي نباو 4 مظانلا نباو 585 ناويدلا

 ,197 ,18» /ارردلاو 177“ ,575 5/١ عمهلاو

 .ظ نم (و) تطقس (")

 .(هيلع) مو لصألا يف هيف

 كلامل :ليقو .مرضخم رعاش رهو ؛ينزملا سوأ نب نعمل رفاولا نم تيبلا (4)
 .يدزالا مهف نبا

 ءزجلا قالطإ نم ؛ةديصق اهب دارأو ةيفاقلا قلطأ دقف (ةيفاق) :يف دهاشلا

 .لكلا ةدارإو

 ةحمللا حرشو؟ 28/7” ةنازخلاو 7١/١ ينيعلاو 5 مظانلا نباو /؟ نعم ناويد

 ضب

 : 4 ةيفلألا يف لاق هنت .كلام نبا ينعي (0)

 لصح زييمت مسالل دنسمو  لأو ادنلاو نيوئتلاو رجلاب



 كلام نبا ةيفلأ حرش نع

 1 0 : هما ا
 .لجرك فرص نيوس هنيوسب اضيأ فّرعُيو . لعمت نأ نم ٌتبجع

 ,تاعرذأك : ةلباقم رأ .كئنيحك ٠ ضيروعت رأ.وصك : نيكل وأ

 :منرتلا نيونت نم زرتحيل ؛ ''”نيوئئلاب :هلوقك لوقن الو
 هلوقك

 9 نباصأ دقل ُتبصأ ْنِإ يلوقو نباتعلاو ٌلذاع َموللا يّلقأ نا

 .هريغو مسالا قحلي اذه د

 .نامركم ايك «هئادنب اضيأ فرعُيو

 «لعفلا ءادنلا رشابي دق ْذِإ ؟ '”ءادنلاب هلوقك لوقن الو

 .(نيوتنب) م يف

 .قباسلا ةيفلالا تيب يف كلام نبا لوق رظنا
 ةقبطلا ءارعش دحأ «ىمطخلا ةيطع نب ريرجل رفاولا نم ةديصق علطم تببلا

 الو (اباصأو .باتعلاو ءاباتعلا) :يورو .نييمالسإلا ءارعشلا نم ىلرألا
 .تاياورلا هذه ىلع دهاش

 لعفلاو مسالا منرتلا نيونت قحل ثيح (نباصأو و ئباثعلا) : يف دهاشلا

 (اباصأو اباتعلا) امهلصأو ؛سيقو ميمت ةغل ىلع قالطإلا فلأ نع اًضوع
 امك لعفلا قحل ثيح ؛مسالاب هصاصتخا مدع ىلع لدي امم :قالطإلا فلأب
 .مسالاب صتخي وأ فرعي امم سيلف ؛تيبلا يف
 صئاصخلاو 781١/١ بضتقملاو 7448/7 ملعالاو هيوبيسو 8١ ناويدلا

 4/١" ةنازخلاو١/5١ ةيفاكلا حرشو 18 ةذمعلا حرشو هم

 ا" ةيدرولا ةفصتلا حرش دهاوش حرشو 4١/١ ينيعلاو 7/١ دعاملاو

 ,١٠*/؟ رردلاو ١ /؟ عمهلاو 0١" ينرمشألاو 7١/١ يدارملاو

 ٠١ :ص (0) قيلعتلا يف كلام نبا لوق رظنا (4)



 - 4:02 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "7هْوُدُجْني الط 2)يئاسكلا ةءارقك
 ."6ْمُهَمَم تنك يلب : لثم فرحلاو
 العمل ؛؟ 0(لأ) ب لاق امك :لوقن الو .هفيرعتب اضيأ فرعيو

 : هلوقك عراضملا

 8 هئموكح ىضْرَتْلا مكحلاب َتنأ ام -4

 رحنلا يف ةفوكلا لهأ مامإ .دسأ يئب ىلوم ؛ةزمح نب يلع نسحلا وبأ )١(
 ذخأو .«تايزلا ةزمح ىلع أرق ءدادغب نطوتسا .ةعبسلا ءارقلا دحأو ؛ةغللاو

 بتكف ؛ةماهتو دجنو زاجحلا يداوب فاط ,ليلخلاو ؛ءارهلا ذاعم نع وحنلا

 ءرحنلا يف رصتخمر .نآرقلا يناعم :اهنم ؛تافنصم ةدع هل .ظفحو مهنع

 وأ18* وأا85 ةنس يرلاب ثام .هدعب نيمألا هنباو ديشرلا مّلع .تاءارقلاو

 ,585/؟ ةاورلا هابنإو 47 ةاحنلا ءابدألا خبرات ه8

 .19 :ةيآلا لمنلا ةروس (؟)

 لعفلا مث ؛ءادنلا (اي) اهدعب ؛حاتفتسالل (الأ) مال فيفختب يلاسكلا أرق

 اودجسا موق اي الأ :ملعأ هللاو ريدقتلاو ؛دوجسلاب رمألا ىلع (اودجسسا)

 ,78# 7/7 فاحتإلاو 055 تاءارقلا ةجح .اودجسا ءالؤه اي الأ وأ ؛هلل

 «ثيل فرحلا ىلع (اي) ءادنلا فرح لخد دذقف .ال" :ةيآلا ءاسنلا ةروس (*)
 ءهئادن دصق طرتشي امنإو ءامسا نوكي ءادنلا (اي) هيلع تلخد ام لك سيلف

 .ىداني امم نوكي نا يأ

 ١١7 ؛ ص (8) قيلعتلا يف كلام نبا لوق رظنا (4)

 ةرذع ينب نم ًالجر اهيفوجهي ةديصف نم ؛قدزرفلل طيسبلا نم تيب ردص (9)
 ملو «لطخالاو قدزرفلا اجهو ناورم نب كلملا دبع سلجم يف اًريرج حدم
 :هرجعو .ناويدلا يف اهدجأ

 2 لدجلاو ييأرلا يذ الو ليصألا الو



 مخ كاتتختس تت
 يتايسو ١7

 ؛ ”ركشمو :ةلوقك لوقل الوز "'[هيلإ] ةانتسألاب افيأ فرعتو
 اًدامتعا هتلص فذحو ءردصلا ماقم لوعفملا مسا ماقأ هنإف ؛هدعبل
 (؟7!فيقوتلا ىلع

 تنئاتلا ءاتو تسلك بطاخملا ريمض ءاشب لعفلا فرعيو

 ديكوتلا يلون قاحلو .يلعفاك ةبطاخملا ءايو .تماقك ةنكاسلا

 ءيش ةملكلا يف نّسحَي مل ىتمف .ْنَموفو ّنَموَقك ةفيفخلاو ةليقثلا
 .فرح يهف تامالعلا هذه نم

 صنئخي امو ؛لهك لاعفألاو ءامسألا بحصي ام هنم فرحلا مل

 .ملك لاعفألاب صتخي امو «يفك ءامسألاب

 لعفلا ىلع تلخد يذلا ىنعمب (لأ) نأ ىلع (ىضرتلا) :يف دهاشلا
 نم :لاقي نأ حراشلا ىري اذلو ءمسالاب صتخي امم تسيلف ؛عراضملا

 .فيرعتلا مسالا تامالع

 .ةرورض عراضملا ىلع فيرعتلا (لأ) لوخد ىلع ةاحنلا هب دهشتساو
 94 ةدمعلا حرشو 17 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 517 051 / ليمكتلاو لييذتلا

 ةنازخلاو 58 يئامرلل فورحلا يناعمو 0/١" يدارملاو "1 مظانلا نباو

 ١/١ ينومشألاو 448 21١١/١ ينئيعلاو ١50فاصنإلاو اضرع 1١

 .194 ةجهبلاو 5١/١ رردلاو 80/١ عمهلاو

 ."ا :لوصوملا مسالا رظنا )١(

 .(ظ) نم ةدايز (هيلإ) (؟)
 "٠١ :ص (6) قيلعتلا رظنا (9)
 .ميلعتلا يأ 62



 كت تساند سلتم
 هلامعتسال١ طقك مسا يهف ليلد ةيفرحلا يفن ىلع ّلد نإف

 هتلعف ام يضاملا تقولا: يأ .ظف هتلعف ام :لوقت «ىئعم هيلإ اًذئسم

 .هيف

 ,رمأو «٠ ضامو .عراضم : لعفلاو

 .مشي ملك :(مل) هيف نسحَي نأ عراضملا ةمالعف

 ُتمعنك ؛ةنكاسلا ثينأتلا ءات هيف َنْسَحَت ''"نأ يضاملا ةمالعو

 ,ُتسشبو

 نون اهيف نَسِحَّنو رمألا ىلع ةملكلا لدت نأ رمألا ةمالعو
 :وخل ءمسا وهف نونلل كلذ نم حلصي مل امو ؛ٌنموقك ؛ديكوتلا

 وأ ؛لبقأ وأ . عرسأ :ىئعمب «.لهيحو .تثكسا :ىئعمب ءهص
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 .ظ نم (نأ) نوث تطقس )١(



 ينبملاو برعملا
 «فرحلا هبش نم ملس امووهو ءبرعم يف رصحنم مسالاو

 .امات اًهبش فرحلا هبشأ ام وهو «ينبمو .انكمتم ىمسيو

 ءانو ءاتلاك عضولا يف اَمإ فرحلا هبشي هنوكل مسالا ىنبيف

 انيلع درتالو .نيفرح وأ بفرح ىلع عضو امم ءانتئج نم نيمسالا
 هياط نب ايسر ين ندألا 1 وال
 ("”نيقيلا ٍرَبَخلاِب ٍناَيَمَّدلا ىرج انحبُذ ٍرَجَح ىلع انأ ؤلو -0

 هلوقو

 دل هدو ٌماضُت نأ كلاعنمت دق مّلَحُم دنع فورعملاب ايدي -5

. 

 .رعاش نم رثكأ ىلإ اهضعب وأ تبسن تايبأ نمض تيبلا و ءرفاولا نم )١(
 هنأ :يعمصألا نعو .يحايرلا ليثو نب ميَحْس ساحسحلا ينب دبعل : ليقف
 يف امك .نصحم نب ذئاع همساو .يدبعلا بّقثملل : ليفو ,يئاطلا ديز يبأل

 نإ 0١": ىاله٠ ,49/8 ةنازخلا بحاص لاقو 198:141/١. ينيعلا
 ىبتجملا يف امك ةئالث تايبأ نمض ؛ميلس ينب نم لادب نب يلعل دهاشلا
 .اضرع١؟١9/1يف هرظناو .يعمصألا هيع نع نمحلا دبع نع ءديرد نبال

 لكلا قدزرفلل : ليفو
 ال وهف نيفرح ىلع درو نإو برعم مسا مذ و (مد) ةيئثت ةينثت (نايمد) :يف دهاشلا

 .(يمد) لصألا ينالث ره ذإ !عضولا يف فرحلا هبشي

 ,ءاي مأ واو يهأ ءهمال يف فاالخملا ىلع ةاحنلا هب دهشتسا دقو

 ١و7 /“ را*مهر/”وا5”١/١ بضتقملاو 58” بقشملا ناويد قحللم

 .؟١ يجاجزلا يلامأو "44/75 يرجشلا نبا يلامأو 45 ١/ صصخملاو

 5 .(ارهظتو) ظ يف (؟)



 - يد كلام نبا ةيفلأ حرش

 اًنُمضت فورحلا يناعم نم ىئعم َنَمضتي نأب ىنعملا يف اّمإو

 «ىتمك «بارعإلا يضتقي امب ضّراعُم ٌريغ لحملا وأ ظفلل اًمزال

 ٌنِمضَت هَمْرال انهو .ةزمهلا ىلعم ُهَمَّراَل ىتم ُنأل؛ ديزايو ءانهو

 .باطخلا ىنعم نّمضت هلحم مزال ؛ديزايو ؛ةراشإل ىنعم

 ءامسأك فرحلل يه ةقيرط مزالي نأب لامعتسالا يف اًمإو

 ,”تالوضومللاو .تاهيهو .؛كاردو ءهص وحل ؛لاعفألا

 .لعافلا ىلإ دانسإلا ةمزال لاعفألا ءامسأ ْنأل ؛ يتلاو يذلا : وحن
 نألو :نإ ٌثهبشأف ؛ءيشاهيف لمعيالو ةلماع 00

 هارولا ملا هتيفاق تبور دفو .لئاقل بسني ملو ؛«لماكلا نم تيبلاو -

 (ناواضيب) شيعي نباو يرجشلا نبا ةياورو .يناثلا رطشلا تاملك يف فالتخا

 .(فورعملاب) لدب
 امهؤاقن دارملا نأ وأ ءامهبحاص مرك نع ةرابع :ناواضيب نايدي :ثادرفملا

 تيورو ؛نميلا كولم دحأ : ملحم .ةءورملاو نيدلا يف نِيِشُي اًمع امهتراهطو
 ةثم قرحأ ناكو «ةريحلا كلم دنه نب ورمع بقل وهو ؛ءارلا ركب (قّرحم)
 ناكو ؛ماشلا كلم ةنفج لآ نم ورمع نب ثراحلا بَل ' ليقو .ميمت ينب نم
 ملظت : ماض .قرحم لآ نوعدي ةئفج لآو :مهرايذ يف برغلا قرح نم لرأ

 .رهقُت :دهضُت .كقح مضهُيو
 وهف نيفرح ىلع ءاج نإو برعم مسا (دي)و (دي) ةينثت (نايدي) :يف دهانلا

 ءاي همال بلق ىلع ةاحنلا هدرويو .عضولا يف فرحلا هبشي الف «لصألا يثال

 .ةيثتلا يف
 ه١٠/50و 2/5ر 2/“8و ١12١/8 شيعي نباو 51/١. ١118/5 فصنملا

 ناسللاو 44/5 برقملاو 50/79 يرجشلا نبا يلامأو "479/9 ةنازخلاو

 450١. (يدي)

 .(تالوصوملاكو) ظ يف 010



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك2

 فرحلاب اههبش ّنأل أو «ةينثتلا نم امهيف امل ناتللاو ناذللا برعأ
 ,.ءامسألا صاوخ نم ةفاضإلاو ةينثتلاو ,ةفاضإلا اهموزلب ٌضّراعم

 نكلو لعفلا نع بان اًمع (رثأت الب) هلوقب خيشلا زرتحاو

 "هيف هريغ لمعب رثأت

 .""اقزا َبْرَْسط '''ىلاعت هلوق نم ٍبْرَضك
 هجولا ىلع فرحلا هبش نم ملسام ءامسألا '*”نم نإ من

 .تارض وحل . حتفلا ىلع ينبم يضاملا لعفلاو

 ى0اعفا :وحن .هرخآ حص نإ نوكسلا ىلع ينبم رمألا لعفو

 .برضاو

 ثانإ نون الو ديكوت نون هب لصتت الأ طرشب برعم عراضملاو
 عمجلا واو وأ نينثالا فلأ نونلاو لعفلا نيب لاح ول اّمأ ءَنْعْرّيك

 ءايشأ ةثالث اوبّكري مل ْذإ؛ ءانبلاب هيلع مكحُي مل ةبطاخملا ءاي وأ
 .اذحاو اًئيش اهولعجيف

 .(برعم هنإف) ةدايز ةححصم ظ شماه يف 010

 .(اعن) ظ يف 60ه

 .ُ :ةيألا دمحم ةروس ةرف

 .(برعملا) ةدايز ين 2

 .(دعقا) ظ ين )0:



 «كترد كلام نبا ةيفلأ حرش

 ونيل :ةقغحيم اهلك فورحلاو

 0 :وحن ؛نوكسلا ىلع نوكي نأ ءانبلا يف لصألاو

 : حت هو ؛ ةكرحلا ىلع ء ءيجيف عنام نوكسلا نم عنمُي مل ام .فخأ

 نع كح وحن مضو ؛سمأ وحن ٌرْسَكو ,فيكو ؛َنيأ : :وحل

 ا"'ةفلاو حتفلاب ثوح ءاجو ؛اهرسكو اهحتف ءاج ْذِإ ؛'"'حصفألا

 .مزجو ءّرجو .؛بصنو عفر بارعإلا عاونأو
 "”عراضملا لعفلاو مسالا امهيف كرتشي بصنلاو عفرلاف

 ("”ةعراضملا لاعفألاب مزجلاو ؛ءامسألاب ٌصتخي ٌرجلاو

 .نيكستب مزجلاو ؛ةرسكب رجلاو «ةحتفب بصنلاو ؛ةمضب عفرلاف

 ءامسألا يف ذإةباينلا قيرط ىلع ركذ ام ريغب بارعإلا نوكيو
 .ءايلاب اهرجو .فلألاب اهبصنو ؛واولاب اهعفر ءامسأ ةتس ةنكمتملا

 ؛ةيئثتلا نع دارفإلاو ؛ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضإلا طرشب

 .ريبكتلاو .عمجلاو

 مفلاو ءايلاغ رهاظ ىلإ اًئاضم بحاص ىنعمب (وذ) يهو

 وبأ ءاج لوقت .ءنهلاو .محلاو .خألاو .بألاو هميم ريغب

 .ءالتعا اذ كيخأ

 .(ءانبلا) ظ يف )1١(

 .ةيدسألا سعقف يلب دنع ةبرعم يهو هيف

 .47 4١0/5- شيعي نبال هحرشو 4 لصفملا يف (ثيح) ين تاغللا رظنا (")

 .ظ نم تطفس 62

 ْط نم تطقس 4



 كلام نبا ةيفلأ حرش عد

 مف

2 

 نفر نا( 7 هيبا نهب هويظع أفا 2:56 هلوقك . نينخأ (ِنم) ٌصمْنو

 "يبدع لوقك ؛محو خأو بأ صقن مازتلا تاغلا ضعب يف
 "ملظ امن ُهَّبأ باشي ْنَمو ْمركلا يف ّيِدَع ىدتقا هبأب

 هلوقك اهصقن نم رهشأ يه ةغل ةثالثلا هذه رصقو

 3 اق نسملا يف اغلب دق اهابأابأو اهابأ نإ

 نع 464 هدئسم يف اَنْنَت لبنح نب دمحأ هجرخأ «ثيدحح نم ةعطق اذه

 الو هيبأ نهب هوُضِعأف ةيلهاجلا ءازعب ىّرعت لجرلا اذإ رمؤن انك» :ظفلب ءَنَبَأ
 يف قئافلاو 7378 /0و 787 77/8 ريثألا نبال ةياهنلا يف وهو .ءاونكت
 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١77 ةفحتلا حرشو 474/7 ثيدحلا بيرغ
 ,88 يدادغبلل ةيدرولا

 «يتألا قيلعتلا يف امك اًيدع حدمي ؛ةبؤرل هنأ حيحصلاو «يدعل تيبلا بسن

 حدم يف هلوقك هلصأ نأ وأ ءاظقس مالكلا يف نأ رأ حراشلا نم رهس هلعلو

 . خسانلا نم وهسلا نأ وأ يدع

 متاح نب يدع ميركلا يباحصلا هب حدمي جاجعلا نب ةبزرل زجر نم تيبلا
 .يئاطلا

 لعجر (بأ) مال فذح ثيح ؛صقنلا ةغل ىلع (هّبأو هبأب) :يف دهاشلا

 اهقبسل ىلوألا يف ةركلا يهو ءرجألا يف ةرهاظلا ةكرحلا هبارعإ ةمالع

 .(هبشي) لعفلل هب الوعفم اهعرقول ةيئاثلا يف ةحتفلاو ءءابلاب
 حرشو ١؟ مظانلا نباو 184 ةيفاثلا ةيفاكلا حرشو ١87 ناويدلا تاقحلم

 ٠١١ ليلعلا ءافشو 482 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١14 ةيدرولا ةفحتلا

 ١77/١. رردلاو 8/١" عمهلاو 4/١" يدارملرور ١ ينيعلاو

 ين امك ؛جاجعلا هببألو ةبؤرل بسنو ؛يلجعلا مجنلا يبأل زجر نم تببلا
 هعمو رداونلا يف تيبلا دعنا قيزءايأ نأ ينيعلا ركذو .ةبؤر ناويد تاقحلم

 دجأ ملو .نميلا لهأ ضعبل هنأ لوغلا يبأ نع يبضلا لضفملا نع ناتيب
 دديسلا نبا نإ :ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو .رداونلا نم عوربطملا يف كلذ



 -5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 عم رخآلا يف ةدايزب نينثا ىلع ٌلادلا مسالا وه :ىنثملاو
 ءاًريثك هل لثامملا رخآلا ىلع امهدحأ فطعو ؛ديرجتلا ةيحالص
 .ايزو كليز كلرق حصي ْذِ ؛ ناديز ورمحن , ًاليلق براقملا وأ

 .اتلكو الكو نانثاو عفش ءاذب جرخو

 وبأ هب اًدارم نْيَرَمْعلا وحن نم مهنع عمس ام اذه يف لخديو
 "بألا نيوبألاو ءرمقلاو سمشلا :نْيَرَمَقلاو ءاََو رمعو ركب 220 0 1 2" 7 ٠

 "حرش يف هب ىنثملا ّدح اميف هئبا ىلع اذه ُدِرَّيو .مألاو

 يف

00 

00 

 اهلبق ام اًحوتفم ًءايو ؛عفرلا يف املأ هتدايز :ىنثملا بارعإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذ يتأي نون امهيلت .ءبصنلاو رجلا

 ءاتلكو الك :اهنم ٌتاملك ةينثتلا ءامسأ نم ىنثملا ىلع ليو

 .ثراحلا ينب نم لجرل يناعملا تايبأ يف دهاشلا بسن

 ولو ءصقنلا ةغل نم رهشأ يهو ءرصقلا ةغل ىلع ةئلاثلا (اهابأ) : يف دهاشلا

 ةفاضإلاب اهرجل (اهيبأ) :لاقل محو خأو بأ يف ةروهشملا ةغللا ىلع ءاج

 .ةيناثلا (ابأ)ل

 144ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1١54 ةبؤر ناويد تاقحلمو 7؟7 مجنلا يبأ ناويد

 حرشو الا/ /* ةنازخلاو ١/ ”١7 ينيعلاو ١٠١ ليلعلا ءافشو7١ مظانلا نباو

 6/١ يدارملاو 9١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١717 ةيدرولا ةفحتلا
 59/١ ممهلاو 08 دهاوشلا صيلختو 11/5 برقملاو ١18/1فاصنإلاو

 .١؟/١ رردلاو

 .(بالل) ل يف

 مهقالطإ : لثم «بيلغتلاب ىنثملا .ىنثملا فيرعت يف مظانلا نبا ركذي مل

 ىلع نيوبألاو ءرمقلاو سمشلا ىلع نيرمقلاو هرمعو ركب يبأ ىلع نيرمعلا
 ,17 -17 ةيفلالل هحرش رظنا .مالا و بالا



 كلام نبا ةيفلأ حرش نود

 .ناروصقمف رهاظ ىلإ ''”امهانفضأ ولف ؛رمضم ىلإ امهتفاضإ طرشب

 .قرف ريغ نم ىنثملاك امهنأل ؛ اقلطم ناتنثاو نانثا : اهنمو

 يتأي نون امهيلت ءاّبصنو اًرج اهلبق ام اًروسكم ءايو ءاعفر اهلبق
 .اضيأ اهركذ

 ملاسلا ركذملا عمجلا يف راولاو ءايلا لبق ام حتف بجيو

 7 نيئلسملا َّنِيل اندنع تاو "”نولعألا ٌرُئآَوظ :وحن ءروصقملا
 .* ”هحرش ىف هنبا انه هيلع هبني ملو

 «ثينأتلا ءات نم ٍلاخخ مسا لك يف درطم ملاسلا ركذملا عمجو

 ةفص وأ .ءلضفألاك ليضفت لعفأ وأ ءرماعك ءاّملع «لقاع .ركذمل
 نورماع :اههمج ممِلاسف «بنذمك هانعم دصق نإ ثينأتلا ءات لبقت

 .هيلع سقو ؛نوبنذملاو نولضفألاو

 حيحصت عومجو ؛ريسكت عومجو ؛عومج ءامسأ كلذب قحلأو
 نوملاعو « نيعست لإ كورشع لوألا نمف .طورشلا فوتست مل

 ظفل ريغتل ؛ نولقو نوبظو نوئسو نوضرأ يناثلا نمو ؛نويلعو
 ملع ال وهو .لهأ عمج هنأل ؛نولهأ ثلاثلا نمو ءاهيف دحارلا

 .ةفص الو

 .(افيضأ) ظ يف )١(
 ٠١؟89 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

 4! :ةيألا ص ةروس (9)

 ,14-15 مظانلا نبا حرش رظنا (4)



 - يناير يلبس كلام نبا ةيفلأ حرش

 ىلع تاكرحلاب برعيف «نيح لثم نينس باب لمعتسي دقو
 اهاكح ؛ةدرطم ةغل يهو ؛ةفاضإ اهطقست ال 2''؛ةنّونم نونلا
 رعاشلا لوق هليلد :"'”ءارفلا مهنم ةعامج

 "دز اننبيَشو اًبيِش ائب َنْبِعَل ُهئينِس َنإف دج ْنِم ىناعد -4

 مهيلع اهلعجا مهللا» تاياورلا ضعي ىلع ثيدحلا يفو

 .7'1”فسوي نينسك اًنينس

 .(هنأل) ةدايز م يف )١(

 ,رماع يئبر ميمت ةغل يهو .57 /7 ءارفلل نآرقلا يناعم (؟)

 مامإ ءدسأ ينب ىلوم ؛يمليدلا دايز نب ىيحي ايركز وبأ وه .ءارفلاو

 ؛نآرقلا يئاعم :اهنم ةريثك تافنصم هل .يئاسكلا دعب وحنلا يف نييفوكلا

 ثام .دودمملاو روصقملا ءنآرقلا يف رداصملا ؛ةماعلا هيف نحلت اميف ءاهبلا

 ةيغبو 57 ةاحنلا ءابدألا خيرات .ةلس 77 وأ 55 نع ه1 ةنس ةكم قيرطب

 "#0 /؟ ةاعرلا

 ةلودلا ءارعش نم وهو ؛يريشفلا هللا دبع نب ةمصلل ليوطلا نم تيبلا (9)
 يف يبارعألا نبا نع يونْفلا محازم نب نجحمل :ليفو .نيلقملا ةيومألا

 .(يناعد) لدب (ينارذ) ءارفلا ةياورو .هرداون

 تاكرحلاب بارعألا يف نيح ىرجم نينس ءارجإب كلذو (هئينس) :يف دهاشلا
 تشعو «ٌنيئس هذه ؛نولوقي ءهرعاشلا موق رماع يلب ةغل يهو ؛ةرهاظلا

 يف امك ةفاضإلا عم نونلا مازتلاو ؛نيونتلاب نينس نم ترفاسو : امم

 .نيونت نود نكل ميمت اذكو ؛دهاشلا
 "؟١ .1890 بلعث سلاجمو 47/7 هءارفلل نآرقلا يناعمو ١" ناويدلا

 شيعي نباو ١١ مظانلا نباو ١144 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 55/4 صصخملاو

 نبا يلامأو #/4١١ ةنازخلاو ١54/١ يئيعلاو ١160١ ليلعلا ءافشو 0

 ,ةش7١ ةلمكتلاو ها” /؟ يرجشلا

 - هجرحخنأ دقف ثيدحلا بتك ين امأو .حراشلا هدروأ امك ةاحنلا هدروأ (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش نكندم

 هلوقك رسكت دقو ؛حتفلا اهّقح عمجلا نونو

 ةريره يبأ نع ديعس نع (ةالصلا باتك) يف 587 /؟ هدنسم يف ةناوع وبأ

 .حبصلا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا نم هسأر في هللا لوسر عفر امل :لاف هنو

 كتأطو ددشا مهللا :لاق نأ ىلإ - «...ديلولا نب ديلولا جنأ مهللا» :لاق
 يبأ نع ١84/7 يف و .«فسوي ينسك اًئينس مهيلع اهلعجاو ءرضم ىلع

 يبأ نع 741/1 يفو .:فسوي ينسك نينس' :ظفلب ةريره يبأ نع ةملس

 ,«فسوب ينسك ائينس» :ظفلب نيثيدح دروأ ءاضيأ ةريره يبأ نع ةملس
 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع )١١١9/7( 95/16 دنسملا يف دمحأ هجرخأو
 ءاشملا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك يي يبنلا نأ هني
 ددشا مهللا) :لاق نأ ىلإ ؛...ديلولا نب ديلولا حن مهللا :لاقو .تنق ةرخآلا

 454/15 يف هنعو .6فسوي ينسك نينس مهيلع اهلعجاو ءرضم ىلع كتأطو

 يف ينطق رادلا يف اذكو .«فسوي نينسك نينس اهلعجا مهللا» )84/٠١(:

 ."8/؟(هعضوم نايبو ترئقلا ةفص باب)

 يبأ نع «4َىَن رمألا َنِب كلل َِنَلِ :ىلاعت هلوق دنع 54/5 يربطلا ريسفت يفو

 .رجفلا يي هللا لوسر ىلص لاق ءماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب
 . . ,ةعيبر يبأ نب شايع جنأ مهللا» :لاق ؛ةيناثلا ةعكرلا نم هسأر عقر املف

 يبأ نعو ؛ةيآلا «...كَل سلط هللا لزنأف ."فسوي لآ نينسك نيئس مهللا
 (فسوي نينسك اًنينم) :يف دهاشلاو .؛فسوي ينسك مهيلع اهلعجاوا» :ةريره

 ةفاضإلا عم اهلول توبثبو ؛ةئونم (انينس) بصنب ءاج ثيح ؛ةاحنلا دروأ امك

 تاكرحلاب بارعإلاب ؛نيلاحلا يف (نيح) ةلماعم تلموعف (فسوي نينس)

 ين اًرسكو «ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصنلاب ىلوألا يف اًحتف نرنلا ىلع ةرهاظلا
 .فاكلاب اهقبسل ةيناثلا

 يف ةلونم (نيئس) نون تءاج دقف ؛ةروكذملا ثيدحلا بتك تاياور ىلع امأ

 تلموعف ءاهلجأل ةفوذحمو ةفاضإلا لاح يف ةتباثو «ةنوئم ريغو بصنلا لاح

 زاوج ىلع لدف ؛ةرم (نيح) ةلماعمو ةرم ملاسلا ركذملا عمج ةلماعم
 .نيلاحلا



 410 كلام نبا ةيغلأ حرش

 '"نيعبرألا سم تزواح دقر ينم ءارعشلا يغتبي أاذامو ٠-

 «ةرورض كلت رسك نكل ؛حتفت دقو ءرسكلا اهقح ةينثتلا نونو

 ةَّبَض نم يلهاج لجر لوقك :'''موق ةغل هذه حتفو
 9ع اهيا نيزختمو- :اناتيعلاو تنألا نم قرع 1
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 رف

 :اهريغو 114/7 ةئازخلا ةياورو .يحايرلا ليثو نب مّيحَسل رفاولا نم تيبلا

 يتعيدخ يف ءارعشلا عمطي فيك :ىنعمب (... ءارعشلا يردي اذامو)

 امو عمجلا بارعإ ةمالع لعجب كلذو .نونلا رسكب (نيعبرألا) :يف دهاشلا

 ىلع (نيحو نيلسف) ىرجم هئارجإب ؟نونلا ىلع ةرهاظلا ةكرحلا هب قحلأ
 .ةرورضلا ىلع ينج نبا هجرخ دقو .لصألا فالخ

 !١ مظانلا نباوا4؟ ليلعلا ءافشو ١14 تايعمصألاو 777/7 بفنتقملا

 16 يليهسلا يلامأو ١١/8 شيعي نباو 191/١ ينيعلاو 44/١ يدارملاو
 77/١ رردلاو 14/١ عمهلاو اضرع ١77/١ ةنازخلاو

 ١/*١8 ينيعلاو 47؟/؟ ءارفلل نآرقلا يناعم يف امك دسأ ونب مه

 .؟١5 /١رردلاو

 ةياورو .حراشلا ركذ امك ؛ةبض ينب نم لجرلو ؛ةبؤرل :ليق زجرلا نم
 (هنم) اهاور نم دجأ ملو (اهنم) :روهشملا ةياورلاو .(اهنم بحأ) :ةنازخلا

 .(فنألا) لدب (ديجلا) يورو .حراشلا ريغ

 ةحتف وهو ءدجسم ةئز ىلع رخنم ىنثم :نيرخنم .قنعلا :ديجلا :ثادرفملا

 .هعم ريخشلا توص روهظل كلذب يمسو «فنألا

 بارعإ ةكرح اهنأ ىلع امهيف نونلا حتف دقف (انايبظو اًنانيعلا) :يف دهاشلا
 امهتقحلو .هب الوعفم يئاثلا بصنو .بوصنم ىلع لوألا فطعل ؛بصنلا

 .ةرورض ثسيلو موف ةعل هذهو ؛قالطإلا فلأ

 ثراحلا ينب ةغل ىلعررصقملا ةلماعم ىنثملا ةلماعم ىلع مهضعب هب دهشتساو

 ىنثم (انايبظ) نأو ؛ميجهلا ينبو ربئعلا ينب ىلإ اضيأ تبسنو .بعك نبا

 8 .مهضعب هركذ امك لجر مسا سيلو .يِبظ



 كلام نبأ ةيفلأ حرش كو

 نكمي ال ْذِإ ؛ هحرش ىف هنبا هب َدّهشتسا ام لك نم ىفشأ اذهو

 هلبق هلوق ليلدب ةحوتفم ةيفاقلا ْنِإف ؛ٌرسكلا اذه يف

 .ةرسكب بصنيو

 نم هل دحاو ال عمج مسا تالوأ هبارعإ يف '''هيلع لمحو

 .تاعرذأو تافرعك هب يمس ام اذكو «تاوذ ىنعمب . هظفل

 .ًءاه ءاتلا بلق فقو اذإف ءاّمْلع ةاطرأك اذه لعجي نم مهنمو

 .بصنلاو رجلا يف ةرسكلاب هبرعيو نيونتلا فذحي نم مهنمو

 مل ام ةحتفلاب رجيو نوني ال ؛بابب درفيس“"”فرصنملا ريغو
 ب هلوقك ةغل يف اًميم تناك ولو .فيرعتلا ةادأ هلخدت وأ فضي

 رعاشلا لوقكو] .«'"'رفَسْما يف مايِصما ربْما نم سيلا

 14/١ ليقع نباو ٠١١/١ يدارملاو ١14 ردارنلاو 4١ا/ ةبؤر ناريد قحلم

 6؟ اضرع ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7727/5 ةنازخلاو 184/١ ينيعلاو

 5١/١. رردلاو 45/١ عمهلاو ٠١ حارتفالاو 0/١ ينومشألاو

 .(ىلع) ظ يف )١(
 .اهلبق واو ةدايز ظ يف ةهفإ

 يرعشألا مصاع نب بعك نع (777179) 84/58 ءدنسم يف دمحأ هجرخأ ()
 ١١١. /* دئاورلا عمجم يف اذكو ؛حراشلا هدروأ امك

 هنأ 7١8/7 ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا نع 46 /”4 دنسملا وققحم لقنو
 .«اًميم فيرعتلا مال نولعجي ؛نميلا لهأ صضعبل ةغل هذه» :لاق
 - نب رباج نع 7/١ (موصلا باتك) يف ثيدحلا دروأف يراخبلا امأ



 -ي كلام نبا ةيفلأ حرش

 ["7اَقَلْوأ داتعا ٍدمرأُمإ ليل ٌدباكأ انلاد انبريوعت ننتم نراك

 هلخدي ملف لقثف لعفلا هباش هنأل ؛ناورمو دمحأ :وحن كلذو

 رسكلاب رجلا عئمو .مهدنع نكمألاو فخألا ةمالع هنأل ؛ نيونت

 ىلع امهبقاعتو ءامسألاب امهصاصتخا يف امهيخآتل ؛ نيونتلل اًعبت
 لح دوقارو ءاّلخَخ "”دوقار :باب يف دحاو ىنعم

 .نالعفتو «نالعفي وحن نينثا فلأ هب لصتا عراضم لعف لكو

 للظ دف الجرو اًماحز ىأرق رفس يف قي هللا لوسر ناك :لاق ت5 هللا دبع -

 يف مايصلا ربلا نم سيلا :لاقف ءمئاص :اولاقف «؟اذه اما :لاقف هيلع

 مرقل يرعشألا اهاور ام ريغ ةبسانم يف رباج ةياور لعل و :تلق .«رفسلا
 هننل نم ثلآ اهب ثيدحلا ىور اميدم الع نأ را ؛ نميلا: لها ةماارشبل
 هجوأ يناثلا اذهو ءهنم هعمس يذلا ظفللاب اهاّذأو ءهنع يوارلا اهلمممف

 ,1584 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو .ملعأ هللاو ؛يدنع

 .ظ نم [ ] نيب ام طقس )1١(

 دباكت) لدب (ليلب تببت) :ينبعلا ةياورو .ءيط نم لجرل ليوطلا نم تيبلاو

 .(ليل
 طخب هدجو هنأ ينيعلا ركذو ٠ يقرب ناعمل : اًقيرب .ثرظن :تمِش :تادرفملا

 ةفخلا وأ ؛نودجلا قلوألا : اقلوأ .ممل : اقْلأت .ريغصتلا ةروص ىلع ءالضنلا
 .نونجلاك طاشنلا نم

 هئكل .لعفلا نزور ةفصلل فرصنيال (دمرأ) نأ ىلع (ٍدمرأم]) :يف ا
 امك ةرسكلاي رجم - نميلا ةغل يف (لأ) تحخأ - ةفّرعملا (مأ) هيلع تلد امل

 .(لأ) قاحل عم رمألا وه

 45/5 ينومشألاو ؟؟؟/١ ينبعلاو ٠١8/١ يدارملاو 47/١ ليهستلا حرش

 7/١. رردلاو 74/١ عمهلاو
 .لخلاك لئاوسلا هيف ظفحت ءاعو :دوقارلا (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش «عرد

 وحن ةبطاخم عانوا ؛نولعفتو .نولعمي :وحن عمج وأو وأ

 واولا دعب ةحوتفم .فلألا دعب ةروسكم نون هعفر ةمالعف «نيلعفت

 يمورتل دنهاي ينوكت مل لثم اهفذح هبصنو همزج ةمالعو ؛ءايلاو
 .هملظ

 ُ ٠ ٠

 ١7 اتعملاف ؛ لتعمو حيحص  نيبرض ىلع برعملا مسالاو

 .صوقنمو روصقم نيبرض ىلع
 : وجدت .ةمزال فلأ هرخآ يذلا برعملا مسالا وه : روصقملاف

 فلأ جرختل ؛ةمزالو ءاذه: وحن جرخيل ؟ ب رعملا انلقو

 .تاديزلاو ؛كاخأ

 ةفيفخ ةمزال ءاي هرخآ يذلا برعملا مسالا وه صوقنملاو

 .يضاقلاو يقئرملاك ءةرسك يلت

 ءاب جرخسل ؛ةمزال انلقو .يذه جرخيل ؛برعملا انلقو

 جرخيل ؛ةرسك يلتو .يسركلا جرختل ؛ةفيفخو .كيخأو ؛نيديزلا

 يل
 هيف رذقم روصقملاو .هلك بارعإلا هيف رهظي حيحصلاف

 هيف رهظيو هرجلاو عفرلا اًبلاغ هيف رّدقُي صوقنملاو هلك بارعإلا
 .بصنلا

 .(لتعملاو) ظ يف )١(



 -ع0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 لاق ْنَم لوق وحن جرخيل ؛ ابلاغ انلقو

 ات لا نسل له يناوغلا يف هللا كراب ال ١7-

 هلوقو ءّرجلا رهظأف

 "احس سوُعلا شابك ٌيِلاوَم .-14

 (لهو ناوغلاب) : يعمصألا هاورو .تايقرلا سيق نب هللا ديبعل ؛ حرسنملا نم 000

 يور امك .حراشلا هدروأ امل ةياورلا هله ين دهاش الو ؛ةرورض ءايلا فذحب

 .(له) لدب (امن)

 رجلا ةمالع رسكلاب صوقنملا مسالا ءاي كبرحتب (يناوغلا) :يف دهاشلا

 ريدقت لصألاو ءرجخآلا حيحصلا مسالا ةلماعُم ُهَلَماعف :(يف)فرحلاب هقبسل
 .ةصوقنملا ءامسألا يف رجلا
 "614/7 بضتقملاو 447/# لوصألاو 04/7 ملعألاو هيوبيسو " ناويدلا

 رعشلا رئارضو ١719 بيدألا ةحرفو 7١7/١ صئاصخلاو 45/4 لماكلاو

 (انغ) ناسللاو 747 ينغملاو 75١1/7 يرجشلا نبا يلامأو ١١8 يناوريقلل
 راو

 (ىلاوم) :يورو .يلجبلا هللا دبع نب ريرجل :ليفق .طيسبلا نم تيب زجع

 :هردصو .ةزمهلاب

 اهقنلو ايتدلا ىعذت نافذ
 هدعبو

 ٌحاتفم ِنْيّملا جالع نم وِباَبِل  ٍهَيْرِجحُحِب الإ دحاو مهيف ام
 رصانلاو .معلا نباو .ديسلا وهو ءىلرم عمج :يلاوم :تادرفملا

 :سوعلا .فورخلا وهو ؛شبك هدرفم : شابك. قيتعلاو قّيعملاو «فيلحلاو

 شابكلل ةفص وأ ؛شابكلا ءذه اهل بسنت :ةليبت وأ :ماشلاب عضوم مسا
 برقأ اذهو ؛نطبلا ربك وأ «ةوقلاب سوعلا شابك فصوتو. ضايبلا ىنعمب
 .نامس :حاحس .يئاثلا تيبلا ليلدب مهوجهي رهف
 -ح حيحصلا ةلماماعم صرقنملا مسالا لماع دقف (ٌيلاوم) : يف دهاشلا
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 هلوفو

 ١7" جاه َناظْنَي رهف يداعألا ىرخأب 7-5 لع فلاب ماني -06

 .هتلقل هحرش يف كلذ ىلع هبا َهّبَن امو «بصنلا رهظي ملف

 ؛لتعمو حيحص ىلإ هماسقنا يف مسالاك عراضملا لعفلاو

 هيف رهظي حيحصلاف ,وعديك وأو وأ يمريك ءاي وأ ىشخيك فلأ هرخآ

 ,'""بصنلاو عفرلا هيف رهظي مل فلألاب ناك نإ لتعملاو ؛بارعإلا

(01) 

 ف

 «ٌيلاوم مه :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع ةرهاظلا ةمسفلاب هرخآ كرحف

 .ثيبلا رسكنال ءايلا ناكسإب (يلاوم) :لاق ول ذإ ةرورض كلذو

 نيوئتب كلذو «ةرورضلل فرصلا نم عونمملا فرص وهو رخآ دهاش هيفو

 تلقئتسال نيوئنت نود مضلاب هكرح ولو ؛عومجلا ىهتنم عمج يهو (ٌيلاوم)

 .ةكرحلا

 ىقبيو .اًدوذش ةزمه ءايلا لادبإ هيف دهاشلاف ؛ةزمهلاب (ىلاوم) ةياور ىلعو
 .عونمملا فرص ىلع هب داهشتسالا اهيف

 حرشو 86 لصفملاو ١١14 بيدألا ةحرفو ١905 رعشلا نم لمتحي ام
 نباو 5١4 روفصع نبال رعشلا رئارضو 407/4و 147 /” ةيفاشلا دهاوش
 ٠١١/٠١, شيعي

 باوصلاو .(عجاه) لدب (مئان) :ىورو ؛يلالهلا روث نب ديمحل ليوطلا نم

 اهيف فصي .ةينيع ةديصق نم وهف ؛ناريدلا ةياور يهو ؛حراشلا دروأ ام
 هينيع ىدحإب ماني بثذلا نأ برعلا معز ىلع تيبلا اذه ءاجو .بئذلا

 .ءادعألا اهب رظني ةحوتفم ىرخألاو
 صوقنلا مسالا رخآ ىلع بصنلا رهظُي مل ثيح (يداعألا) :يف دهاشلا

 .هريغ دنع ةرورضو حراشلا دنع ةلف ىلع هب ًالومفم عقاولا
 ١77/١ ينومشاألاو اًضرع 1917/7 ةنازخلاو 857/١ ينيعلاو 1١6 ناويدلا

 17١, ءارعشلا لوصف تاقبطو 98/١" ءارعشلاو رعشلاو
 .ظ نم ثطقس
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 مل ''واولاب وأ ءايلاب ناك نإو ءفلألا فذحب مزجلا هيف رهظيو
 .فذحلاب مزجلاو ءاهتفخل ةحتفلاب بصنلا رهظيو ءعفرلا هيف رهظب

 تيبلا اذه وحن لاق هلك "”خبشلا ناك ولو

 فلسلا ضعب هححص دقو اًمزج ْفَذَحْنا لكلاو .ونا امهيف عفرلاو

 ىرجم ٌلتعملا يرجي برعلا ضعب َنِإف ؛ ةدئاف رثكأ ناكل
 ب

 لوقو “'”«ريضَيَو نتي نم .هَّنإطظ أرق نم ةءارق هيلعو :حيحصلا
 : لاق نم

 نيرا © 0

 .(واولا) ظ يف (1)
 ؛ 17 ةيفلألا يف كلام نبا لوق لدب ينعي (؟)

 امزال امكح يضل نسهن الل امزاج فذحاو ونا امهيف عفرلاو

 ريثك نبا ةءارق يهو (يفتب) يف ءايلا تابثإب 4٠ :ةبآألا فسوي ةروس ()

 (قتي) نوقابلا أرقو .يذلا ةلزنمب (نْم) نأ ىلع نويوحنلا اهجرخو .لبنقو
 - 7584 تاءارقلا ةجح .(نَم) طرشلا مساب موزجم لعفلا نأ ىلع ءاي نود

 ١71. لبلعلا ءافشر "١6 /؟ فاحتإلاو "4

 ةروس نم 4١ :ةبآلا نم «ْهُكَّرُصَي اًلو» ةدايز ةميركلا ةبآلا دعب ظ يفو
 .ةلأسملا هذه ىلع دهاش اهيف سيلو :ءايبنألا

 : هلبقو ءةبؤرل رجرلا نم (4)
 قلطت كيف يتعلا اذإ

 رخآلا لتعملا لعفلا َفِلَأ رعاشلا تبثأ دقف (اهاّضرت الو) :يف دهاشلا
 فلألا فذحب يورو .اهفذحي ملو فلألا ىلع مزجلا رّدقو ءالب موزجملا

 دهاش ال لوقلاو ةياورلا ءله ىلعو ؛ةمزاجال ةيفان (0) ليفو .(اهضرت) اذكو

 2 .يدررلا نبال
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 هلوفو

 "عدن ملو وجهت مل َناَبَز وجه نم اًرذتعم ٌتئج مث ناَبَز ٌترجه ١-

 هلوفو

 "”وايز ينب نوبل تقال امب 2"”يمنت ءابنألاو َكيتأي ملأ -

 رسو ١7/١" صصئاصخلاو ١١6 .!ل2/5؟ فصنملاو١!8 ناويدلا قصلم <

 شيعي نباو 03/١ ليهستلا حرشو ٠١ حيضوتلا دهاوشو 8 بارعإلا ةعانص

 نا" /# ةنازخلاو 7355/١ ينيعلاو 81/١ يرجشلا نبا يلامأو ١
 51/١ عمهلاو ١794/5 رئاظنلاو هابشألاو 7١14/5 رحبلاو 878 عتمملاو

 58/١. رردلاو

 ؛ءالعلا نب ورمه يبال ؛عتمملاو نآرقلا يناعم اققحم هبسن و ؛طيسبلا نم )١(

 .وحنلا ةأشن يف اذكو .قدزرفلا بطاخي

 نب ورمع يبأ مسا ؛هلوطو رعشلا ةرثك وهو «ببزلا نم ؛نابز :تادرفسلا
 ييوحن نم ةيناثلا ةتبطلا ءاملع دحأ .يميمتلا ينزاملا رامع نب ءالعلا

 .ةرصبلا

 لعفلا رخآ واولا ةلعلا فرح رعاشلا تبثأ ثيح (رجهت مل) :يف دهاشلا

 ةرورضو . حراشلا دنع ةلق ىلع كلذو ء(مل) مزجلا ةادأب هقبس عم عراضملا

 .هريغ لئع

 ١" حيضوتلا دهاوش و 080/١ ليهستلا حرشو 188/7 نأرقلا يناعم
 ليلعلا ءافشو 077 عنمملاو 25/١ يرجشلا نبا يلامأو ١١60/5 فصنملاو

 دهاوش حرشو فرك ينيعلاو ٠١4/٠١٠١ شيعي نباو١/8١١ يدارملاو "14

 ٠١/١ ينومشألاو 59/7 متمملاو ؟4 فاصنإلاو 405 يدادغبلل ةيفاشلا

 .5؟ وحنلا ةأشنو 78/١ رردلاو 01/١ عمهلاو

 اًمكح يضقت :هلوق نأل) ةدايز تيبلا دعب اهيف ءاجو .(يملت «يضقت) ظ يف )١(

 .(هيف ةدئاف ال ءاوشح اًمزال
 5 .يلهاجلا رعاشلا ,سيعلا ريهز نب سيقل رفاولا نم (؟)
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 َتْيَمَن نم ؛ءاتلا حتفب : : يمشت ٠ .رابخألا ة رسولا حتفب :ءابنألا :تادرفملا -

 ناك اذإ اًمأ ءحالصإلا هجو ىلع همن اذإ - ةففخم ميملا حتفب - ثيدحلا

 ماللا حتفب :نوبل .ميملا ديدشتب تيُمن :لاقيف ةميمّنلاو داسفإلا هجو ىلع
 عيبرلا مه :دايز ينب .ةباشلا ةقانلا يهو .صولق :ىوريو .نبللا تاذ ةفانلا

 اهقاتساو مهلبإ ىلع رعاشلا راغأ نيذلا ٌبشرخلا تنب ةمطاف ءانبأ هتوخإو
 .هنيبو مهنيب فالخل

 هقبس عم عراضملا لعفلا رخآ ءايلا رعاشلا ىقبأ دقف (كيتأي ملأ) :يف دهاشلا
 .قباسلا دهاشلا يف امك «مزراجلاب

 .لصألا وه امك :مزاجلل ءايلا فذحب ؛كتأي ملأ :ةعانصلا رس يف يررو

 ال تاياورلا هذه ىلعو .(كغلبي ملأ) :يور اذكو .(كاتأ له الأ) و :يررو

 .تيبلا يف دهاش

 نآرقلا يناعمو ١6/١ ملعألا و 04/7 ملعألاو هيوبيسو 07“ رداونلا
 999/١ صئاصخلاو ١١5. ١١08 .9/١41؟ فصنملاو 5 "#7١

 دهاوشو 25/١ ليهستلا حرشو 78/١ 371١/59 ةعانصلا رسو 5
 رعشلا رئارضو 6ال متمملاو 84/١ ةيرجشلا يلامألاو 7١ حيضوتلا
 فورحلا يناعمو 5٠ ينادلا ىنجلاو ١44 ينابملا فصرو 84 يئاوربقلل
 ةالال /# اضرعو 074 / ةنازخلاو 7١/١ ينيعلاو ١78 ليلعلا ءافشو 8
 ٠١4 وحلا للع يف حاضيإلاو ١/ 1١ ضئاقنلاو



 ةفرعملاو ةركنلا

 ,ةفرعمو .لصألا وهو ةركن نيبرض ىلع مسالا

 .سرفو لجرك ةرثؤملا ماللاو فلألاب فيرعتلا لبقت ام ةركنلاف

 '""ةفصلا حملل (لأ) هيلع لخادلا جرخيل ةرثؤملا :انلقو

 .سابعلاو ثراحلاك

 مهك رمضملا :ماسقأ ةعبس يف رصحنتو .كلذ ريغ ةفرعملاو

 .:دلهر ديزك ملعلاو ؛يذو ذ :وحل ةراشإلا مساو «تنأو

 :وححل (لأ)ب فّرعملاو .ذيزر مالغو ينباك ةفاضإلاب فّرعملاو

 ءادنلاب فرعملاو .يتلاو يذلا وحل لوصوملاو « سرفلاو مالغلا

 تيبلا لدب لاق ناك ول لب :"”خيشلا هركذي ملو .لجر اي :وحن
 يذتحم اي ءاذ ؛ لضفلا ءفسوي مه يذلا ؛يلباك ةفرعم هريغو

 ,.ظ نم (ةفصلا) تطقس )١(

 ماسقأ نم ءادنلا ةادأب قوبسملا نأ ١؟ :ةيفلألا يف كلام نبا ركذي مل (؟)
 : لاق .ةفرعملا

 يذلاو مالغلاو يئباودنهو | ينذومهك ةفرعمهريغر
 :لاق 5؟؟ .اهحرشو ةيفاكلا يف هركذ هنكل

 انيعمن ىدانم وأ ةادأ وذو

 .(ةعبسلا ماسقألا مع ناكل) ظ يف (9)



 ه0 اعد كا هن
 :لوقنف ءانلمجأ ام لصفنلو

 وأ ءبطاخملا وأ .ملكتملا سفن ىلع لد ام رمضملا
 .وهو ؛تنأو ءانأك «بئاغلا

 .لصفنمو لصتم ىلإ مسقني زرابلا رمضملاو

 . يئبأ ءايك .مالكلا لوأ يف هعوفو حصي ال ام لصتملاو

 (الإ) دعب الو .كلم ام هيلس نم ءاهلاو ءايلاكو .كمركأ فاكو
 هلوق اًمأو (هالإ) الو (ت الإ) :لاقي الف ءاّرايتخا

 "رايد ك الإ انرواجيي الأ انتراج ٍتنك ام اذإ يلابن امو -4

 وأ .ملكتلا ىلنعم امإ اهئمضتل ةينبم اهلك تارمضضملاو

 .ىتعم ''!اهتهبشأف فورحلا ىناعم نم كلذو «ةبيغلاوأ ,باطخلا ى

 فالتخال اهغيص فالتخاب اهبارعإ نع ًءانغتسا تيئب لب :ليقو

 دهاش الو (رايد كاوس انرواجي اَلأ) :يورو .هلئاق فرعي ملو «طيسبلا نم )١(
 .ةياورلا هذه ىلع
 .رعشلا ةرورض يف الإ دعب لصتملا ريمضلا عقو ثيح (ِل الإ) :يف دهاشلا

 .(كايإ الإ)سايقلاو
 ءافشو ٠١5/١ دعاملاو ؟١ مظانلا نباو 148 /75و ١7/١" صئاصخلا

 رعشلا رئارضو ”/٠١١: "٠١ شيعي نباو ١18/١ يدارملاو ١5 ليلعلا

 ينغملا تايبأ حرشو 448/7 ةنازخلاو 70/١ ينيعلاو 7١9 يناوربقلل

 .17 ةصهبلاو 775/١ رردلاو 0/١ عمهلاو 7580 يطويسلل

 .(اههبشأف) ظ يف (؟)
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 .هنع .هلس ءكل «كتمركأ :وحن ءريغ

 ؛هرميمغو عيف رمل حلاضص :نابيرض بصنلل حيلاصلا لصتملاو

 "”هلوقك هلك بارعإلل لب'''ءاهدحو (ان) عفرلل هنم حلاصلاف

 جفت اكان تتربع

 .لعفلا دعب عفر .(نإ) دعب بصن.ءابلا دعب رج (ان) عضومف
 ًةرات بطاخملل ءيجملا يف نونلاو واولاو فلألا كرتشتو

 اعف التل ذاق اعلا" رلعلا ل01 وعنا هن اتدشناغللو

 ًءانغتسا عفر ريمض لب ,ءبصنالو ٌرِج ريمض نوكي ال رتتسملاو

 راتتسالا بجاو نيبرض ىلع وهو ؛هانعم ررهظب هظفل نع

 .هزئاجو

 ةزمهلا يذ عراضملاو «لعفاك دحاولا رمأ لعف يف بجاولاف

 لعفلا مساو ءركشتك بطاخملا ءات وأ «طبتفنك نونلا وأ «قفاوأك
 ديراب لازثو هذاك ياملا ريخل

 لدب لاق "'ول لب ؛لعفلا مسا ةيفلألا يف خيشلا ركذي ملو

 .(لب) لبق (ال) ةدايز طظ يف )١(

 :لاق ” ةيفلألا رظناو «كلام نبا ينعي (0)

 حنملا ائلت اننإف انب فرعاك 2 حلص ان ٌرجو بصنلاو مفرلل
 .(هلوق) لدب (كلوق) ظ يفو

 .(ناك) ةدايز لف يف ةرفإ
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 -كلنر
 : يلوق وحن "تيا

 2(؟)و ََ 50 ل 0م 00 . ١"

 .روكذملا لعفلا مسا ّمعل

 .ماق ديز :وحن «بئاغلا لعفب عوفرملا وه ""راتتسالا زئاجلاو
 وحن موقت لنه وحن .قلطنم هللا دبع : وحن ةضحملا تافصلابو ؛موقت دنه وحن ةبئاغلاو

 .وه ماق امنإ ديز :وحن ؛لصفنملا ريمضلا وأ ءدنه موقتو' ”ءديز

 انأ وهو عفرلاب صتخي :امهدحأ ؛نابرض لصفنملا ريمضلاو

 متنأو امتنأو تنأو ٌتنأو .اميظع اًميظع وأ اًكراشم هل نحو ؛ملكتملل

 ْنهو مهو امهر يهو وهو :هلاوحأ بسحب بطاخملل : ّنتنأو

 .”لاوحأ تسع ناقل

 .ىنعملا ىلع لادب اًقدرم (اَي) وهو ء«بصنل لاب رهتخمم 72 يناثلا

 ّنكايإو مكايإو امكايإو ِكايإو انايإ رحت «عورفلاو هايإو َكايإو يايإك
 .نهايإو مهايإو امهايإو اهايإو

 مسا اًيرجو عفرلا ريمض هيف رثتسي امم نأ ةيفلألا يف كلام نبا ركذي مل )١(
 :لاق .لعفلا

 ركشت ذإ طبتنل قنارأ لمفاك ٌرتتسي ام عفرلا ريمض ْنِمو
 .(ركشت يتأن) ظ يف )١(

 .(ءانشسالا) ظ يف ةرفإ

 ظ نم ىاولا تطقس (4)

 .(ةلاوحلا) ظ يف ()
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 هيف نكمي عضوم يف لمعتسيال لصفنملا ريمضلا نأ لصألاو

 لاصفنالاو راصتخالا ىلإ لصرتلل ريمضلا عضو 'اْذِإ ؛ لصتملا

 َكاَّبإ» :"”لثم ؛لصتملا رذعتل لصفنملاب يتان انكل ؛كلذ ىبأي
 رع
 .انأ '؟”ءاق امنإو ."”«دبعت

 َيِلَو ْنِإ اًربخ سيل اميف نكمأ اذإ لاصتالا ةياعر بجونو

 لصتم عفر ريمض هلصف وأ ءانمركأو '*”انتمركأ :وحن لماعلا

 لاقف رعاشلا ٌرطضاو :كتمركأك

 هه ىلإ اًبحل مه ديزي الإ ْمُهّركذأف موق نم ٌبِحاصأ امو -؟١

 .(اذإ) ظ يف (1)
 دقو .ةرابعلا يف للخ هنم لصحي اهتابثإو (لماعلا) ةدايز م و لصألا يف (؟)

 : لثم .؛لماعلا مدقت اذإ امك ءلصتملا رذعتل) :اذكه ةرابعلا لصأ نوكب

 .ملعأ هللاو (...انأ ماق امنإ :لثم اًروصحم ناك وأ (دبعن كايإ)

 0 :ةيآلا ةحتافلا ةروس (9)

 .(لاق) ظ يف (4)
 .(انمولأ) ل يف ()
 هيخأ وأ .يردعلا ذقنُم نب رارملا وأ ؛يميمتلا لمح نب دايزل طيسبلا نه (5)

 ١ يميمتلا يودعلا ذقنم نب دايز وه دحاو رعاشل ءامسألا هذه لعلو .دايز

 ,هيقل رارملاو .دايز همساف

 وهو ؛ميمت ينب دالبب ثمرلا نطبب هنطو ىلإ نح امدنع هل ةديصق نم تيبلاو

 :اهعلطمو ؛نميلا يف
 ُمُقُن الو يْنِم ىَّره ٍبوُمَش الو 2دلب نم ءاعنص اي تنأ اذّبح ال
 ريمض نع لصف .ديزي لعاف ةيناثلا (مه) -ف (مه مهديزي) :يف دهاشلا

 «لعاف ةعامجلا واو ؛مهنرديزي :لصالاو .ةرورض ىلوألا (مه) لوعفملا
 .ةبيغ ريمض راص لعافلا لصف املف ؛هب لوعفم مهو
 « 7905/١ ينيعلاو ١١8/١ دعاسملاو ١48 ليلعلا ءافشو ؟7 مظانلا نبا
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 : لاف رخآلاو

 '"يراهدلا رهد يف ٌضرألا ٌمهايإ ُثنمض دن ُتارمألا ٍثراولا ثعابلاب ١-

 يناث امإ هنوك .هلاصفلاو ريمضلا لاصتا زاوجل حيبملاو

 انإو ءاهكعنمو ؛هينلس :وحن :عوفرم ريغو ٌصخأ امهلوأ نيريمض
 نإ :2"”"دايص نبا يف ِةي هلوقك ءاهتارخأ ىدحإ وأ ناكل اًربخ

 .("'هلتق يف كل ريخ الف هنكي الإ «هيلع طَلَسُت نلف هنكي

 دهاوش حرشو 1148/1 ليمكتلاو لبيذتلاو "44 ؛"87/؟ اًضرع ةنازخلاو -

 ءارعشلاو رعشلاو ١١8/١ ينومشألاو 458 1 .178 يطويسلل ينغملا
 4١8, ينابزرملل ءارعشلا مجعم و ”0 /'

 .هناويد يف سيلو .تلصلا يبأ نب ةّيمأل :ليقو «قدزرفلل طيسبلا نم )١(
 .(يف) لدب (ذم) :يورو
 نأ سايقلا ناكو ؛ةرورضلل برومنملا ريمضلا لصف دقف (مهايإ) :يف دهاشلا

 .مهتنمض :لوقي

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١98 /5و 07/١" صئاصخلاو ؟١/4١ قدزرفلا ناويد

 ءافشو ٠١8/١ دعاسملاو 7١ مظانلا نباو 18٠ يئاوريقلل ةرورضلاو ”3*

 4١/١ والمرادي١/ /ا١7والعيني ١74/١ يرجشلا نبا يلامأو ١944 ليلعلا
 ."ةر/١ رردلاو 0/١ عمهلاو 5٠١ ؛94/75٠1 ةئازخلاو

 لوسرلا دهع ىلع دلو ؛يدوهيلا داّيص نبا :هل لاقيو .دئاص نب هللا دبع وه (؟)

 رظنا .ةرامع همسا دلو هل دلوو ؛جحو ملسأ هنإ :لاقي ءانرتخم روعأ

 .147 /8 ةباصإلاو ل8 /” دنسملا

 اذإ باب) يف هنو باطخلا نب رمع نم (زلانجلا باب) يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 هنكي مل نإو ...» :ظفلب 4/١" (هيلع ىلصي له تامن يبصلا ملسأ

 .ةعاسلا طارشأو نئفلا باتك) يف يوردلا حرشب ملسم هجرخأو .«..الف
 ءاج ام باب .نتفلا باتك) يف يذمرتلا يف و ؛4١/614 (دايص نبا ركذ باب

 - هيلع طلست نلف اًمح نكي نإ# : ظفلب (1549) 814/4 (دئاص نبا ركذ يف
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 ات

 هلوق لاصفنالا ليلدو 00 الجر هيلع هيوبيس ىكحو

 (”بفتي دق ناسنإلاو دهعلا نع انُّدعُب لاح دقف هاَيِإ ناك ْنئل 17

 .""لاصتالا راتخي نك خيشلاو .هينلس باب نم هينتلخو

 اردكص مهكر لَو اللف كاتم ىف ُهَمأ ْمُهَكْبِرب دإ» :"'ىلاعت
 :هلوقك رعشلا يف الإ لاصفنالا ىلع رثعي داكيالو “*”عرْثْلَِمَ

 ين (هئكي) يف لصتملا بئاغلا ريمضو .ههلتق ين كل ريخ الف هنكي ال نإو <

 .هلاصتا زاج اذلو 9 نأشلا ريهض أهمساو .«نكي ربخ بصن لحم

 .خسانلل اًربخ هعوقول هلاصتا حصو (الجر) ىلع دوعي رتتسم ريمض اهمساو

 ءوحتلا يف نييرصبلا مامإ هربثق نب نامثع نب ورمع رشب وبأ وه « هيوبيسو

 يف فلتخا .باتكلاب فورعملا رحنلا يف هباتك فلأ .سنريو ليلخلا نع ذخأ
 ةاعولا ةيغيو "4 ةاحنلا ءابدألا خيرات .لارقأ ىلع هرمعو هلاكمو هتوم ةنس

 نيكلذ

 ةعيبر يبأ نب رمعل ليوطلا نم (؟)
 زئاج كلذو ؛ناكل اًربخ عقاولا ريمضلا لصف ثيح (هايإ ناك) :ين دهاشلا

 لاصفنالا هيوبيس راتخيو .لاصتالا هنباو ملظانلا راتخي و «يدرولا نبا دنع

 ربخلا يف لصألا نأل ؛يرشخمزلا اذكو 51/١ ليقع نبا حرش يف امك
 .لاصفنالا

 ينيعلاو */1١7 شيعي نباو ؟4 مظانلا نباو 40/١ برقملاو 85 ناريدلا
 1١9/١., ينومشألاو ٠١8/١ حيرصتلا حرشو 47١ /” ةنازخلاو 0١“

 : 1 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (©)
 الاصفلالا راتخنا يريحغ راثحخنأ االاصتنارهيلنتلخ كاذك

 .ةخسنلا هذه يف رركت دقو ؛ةروصقملا فلالاو ماللا تطقس (اعت) ظ يف (؛)

 4" :ةيآلا لافنألا ةروس (6)
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 ٍنَحإلاو ناغضالاب ٌكردص ءاجرأ ْتَنِلُم دقو ُهاَيِإ كتبسح يخأ -11 209) م ها ّء 7 0 5 50000
 ٌصخأ بطاخملاو ءبطاخملا نم ٌصخأ ملكتملا ريمض نإ مّن

 ميدقت نيب ٌرّيخُِيو .لاصتالا عم صخألا ميدقت بجيف «بئاغلا نم

 مدقت ىتم هنأ ةرورض َمِلَعَف ,لاصفنالا عم هريغ ميدقتو صخألا

 ميدقت بجي لاصتالا عم هنأل؛لاصفنالا بجو ٌصخألا ريغ

 دق هنأل لاصتالا زاج مدقت ىتم صخألا نأ اضيأ مِلعو .صخألا

 لاح يف رييختلا لجأل لاصفنالا زاجو ؛هتحص طرش دججو

 نم مدقملا ناك اذإ مث .هريغو صخألا ميدقت نيب لاصفنالا

 لاصتا زجي مل ةبترلا يف اًملاخم ناك نإف ؛صخألا ريغ نيريمضلا

 نإو :؛يايإ كؤاطعإ ينبجعأو .كايإ هتيطعأ مهردلا :وحن ءهدعب ام
 :وحن ؛لاصفنالا نم ّدِب الف بطاخم وأ ملكتمل ناك نإف هاواس

 ظفل دحتا نإف بئاغل ناك نإو «كايإ كتملعو :«يابإ ينتننظ

 نكمي الو ؛هايإ هتلئظ :وحن .بطاخمل ناك ول امك وهف نيريمضلا
 لصتي دقو ؛لاصفنالا هجولاف امهظفل فلتخا ناو ؛لاصتالا هيف

 سلغم لوقك

 .هلئاق فرعي ملو .طيسبلا نم )١(
 ءاريمض عقاولا بيحل يناثلا لرعفملا لصف دقف (هايإ كتبسح) :يف دهاشلا

 نباو حراشلا رايتخا وهو .راصتخخالا وهو ريمضلا يف لصالا فالخ كلذو
 يف لاصفنإلا نوراتخي روهمجلاو .هكئبسح :لوقي نأ يغبني امهدنعو .كلام

 .ربخ اهيف يناثلا لوعفملا لصأ نأل نظ باب
 119/١. ينومشألاو 1١7/١ حيرصتلاو 787/١ ينيعلا
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 "اها ممل عرق اهامهيفشلا "تل بلت يشن كلج دقوا
 رخآلا لوقكو

 !يلاو ٌمركأ ُرْثَت ءامهلانأ بهي ٌيح ذاحإلا ين كهجرل
 .(ةمعلطل) ظا يف )١(

 اهيف يثري ةديصت نم .يلهاج رعاش .يدسألا طيقل نب سُْلْعُمل ليوطلا نم (؟)
 : ثيبلل فورحلا باتك يف ورمع يبأ ةياورو ءاطيطأ ءاخأ

 اهبان مظعلا مزهي ظيغ يلق ىلع ةمفضب ُمهت يسفن تلعج دقو
 ,ةرم نب طيقلل 5١١/7 يرجشلا نبا يلامأ يفو .ةياورلا هذه ىلع دهاش الو

 ةّذش هتباصأ نم نأل ؛ةدشلا نع اهب ىنكي .ةّضعلا :ةمغضلا :تادرفملا
 .امغيض دسألا يمس هنمو ؛َمفلا عيمجب ضضعلا وه مغضلاف ؛هيدي ىلع ضعي

 ىلع دئاعلا (اه) بئاغلا ريمض لصو ثيح (اهامهمغضل) يف :دهاشلا

 ينائلاو ىشثملل لوألاف «ظفللا يف امهفالتثخا عم (امه) ريمفلاب ردصملا

 .اهايإ امهمغضل :لوقي نأ سايقلا ناكو ؛ةبئاغلل

 84/١ يرجشلا نبا يلامأ و 584/١ ملعألاو هيوبيسو 46/7 دسأ ينب ناويد

 ةئازخلاو 77/1 ينيعلاو ١5 مظانلا نباو 764 يدضعلا حاضيإلاو 7١1/7 و
 ,5097 (مغض)و 577 (لعج) ناسللاو ١1١/١ ينومشألاو 5

 .(ةطسبو) ظ يف (9)
 (نسح) لدب (طسب) ؛يور .هلئاق ىلع علطأ ملو «ليوطلا نم (4)

 هئابآ راثآ عابتا انه دارملاو ؛عابتالا وهو ءافتقالا نم :وفق :تادرفملا

 .ماركلا
 عم بئاغلا يريمض لصو دقف ؛قباسلا دهاشلاك (هامهلانأ) يف :دهاشلا
 حراشلا دنع سايقلاو .درفملل يناثلاو ىنثملل لرالاف ءامهظفل فالتخا

 امهيف لماعلا نال ١ نسحأ انه لاصتالا نإ :ليقو .لصفلاب (هايإ امهلانأ)

 عم لصولاو .ءردصم امهيف لماعلاف قباسلا دهاشلا فالخب ؛(لانأ) لعفلا

 .مسالا نم ىلوأ لعفلا
 941/١- ينيعلاو 56 مظانلا نباو 18١/١ يدارملاو 74 حيضرتلا دهاوش
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 .اهومهرضنأو اهوجو سانلا نسحأ مه ا وس ىكحو

 نم هل ّدبال لاصتالا ْنأ ىلع هللا همحر خيشلا هبني ملو

 ينو :هلوق لدب لاق ناك ولف ا هنم دبالو .ظفللا فالتخا

 يلوق وحن '”تيبلا ...ةبترلا داحتا

 لِقُث دق يفالتخ“0ال ؛لصو ببغلا يف ُلِقَّيو ءلصفا ةبترلا داحتا يفو

 نون '؟”قاحلإب ملكتملا ءايل رسكلا نع لاعفألا ناصتو
 لعفلاب ءايلا لاصتا ردنو .ينمركأ ,ينمركي ؛ينّمركأ :وحن ؛ةياقولا

 هلوق *”يف ؛نونلا نودب

 "”يسيل ٌماركلا ٌُموقلا بهذ ْذِإ سّيطلا ديدعك '''يمون ُثددع 7

 4١. /١رردلاو 77 / ١عماوهلا عمهو ١1١/١ ينرمشألاو ٠١4/١ حيرصتلاو

 عجارم عيمج يف امك يئاسكلا هنأ حيحصلاو (هيوبيس) خسنلا عيمج يف اذكه )١(
 ملو ١1١/١. يئومشألاو ؟8 مظانلا نباو ٠١5/١ دعاسملا رظتا .ةياكحلا

 يريمض لصو هيفو .هيلإ كلذ بسن نم الو ؛هيوبيس باتك يف كلذ دجأ
 ىلع دوعي درفملا ظفلب يئاثلاو «عمجلل لوألاف ءامهظنل فالتخا عم بئاغلا
 .اهايإومهرضنأ لصألاو .ءهوجولا ريسكتلا عمج

 : 1"ص ةيفلألا يف كلام نبا لاق (؟)

 الصو هيف ٌبيغلا حيبي دقو الصف ْمِزلا ةبئرلا داحلا ينور
 .(فالتخا) ظ يف (9)

 .(قاحلب) ظ يف (1)
 .(يف) لدب (و) م و لصألا يف (0)
 .(يسفن) ظ يف (5)

 2 يمرقب يدهع :ىوربو .جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم (1)
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 تضانلا ناك ّنإف ::ءابلا اهئاوخأ ىدخإ وأ '"نإب تينضت اذإو

 هلوقك ٌردان نونلا كرتف تيل

 يلام ّضعب دقفأو ُةفداصأ يتيل لاق ُذِإ رباج ةينمك -/

 هلوقك ةرورض نونلا قاحلإف لعل ناك ْنِإو
 ""ادِجام ضيبأل اًربق اهب ظخأ ينلعل َمودَّقلا يناريعأ ٌتلقف -4

(0010 

 هيف

 .ناهجولا ىوتسا ّنكل وأ ّنأك وأ َّنأ وأ ّنِإ ناك ْنإو

 .سيط ريثكلا ءاملل لاقيو : ريثكلا لمرلا : سيطلا تادرفملا

 ةياقولا نون تأت ملو ,؛ملكتملا ءايب لعفلا لصتا دقف (يسيل) يف :دهاشلا

 .ردان اذهو ؛ءايلل رسكلا نم لعفلا رخآ ةيامحل

 يدارملاو 41/١ ليقع نباو 45/١ دعاسملاو 14 مظانلا نباو ١18 ناويدلا

 رردلاو 54/١. 7١7 عمهلاو 458 /؟ ةنازخلاو 54/١" ينيعلاو 1١

 ينغملا تايبأ حرشو ءالا8 ؛488 ينغملا دهاوش حرشو 580١

 (سيط) ناسللاو 171/١ ينومشألاو 03/89 856 :مه .84/4 يدادغبلل

 اففرلا

 .(نإ) ظ يف

 ملسأف عست ةنس هموف عم ## ينلا ىلع دفو ؛يئاطلا ليخلا ديزل ءرفاولا نم
 .اًعاجش ناكو .ريخلا ديز لوسرلا هامسو ؛هئبا هعم ملسأو

 نون نود ملكتملا ءايب تيل خسانلا فرحلا لصتا ثيح (يتيل) يف :دهاشلا

 .حراشلا ركذ امك ردان وهو «؛ةيافولا

 نباو 56١ بضتقملاو ٠١5 بلعث سلاجمو 8567/١" هيوبيسو ١9 ناويدلا

 ١65/١ يدارملاو 454 447/١ ةنازخلاو 15 مظانلا نباو 4١ /# شيعب

 4١/١. رردلاو 54/١ عمهلاو ١١7/١ ينومشألاو 517/١ ينيعلاو

 مودقلا ينوريعأ :ىوريو .هلئاق فرعي ملو ؛ليوطلا نم
 د :طخأ .ةفورعملا ةراجنلا ةلآ :مودقلا .ةيراعلا نم :يناريعأ :تادرفملا



 -ي كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌراجلا نوكي نأ الإ نونلا اهلبق قحلت ال ةرورجملا ءايلاو

 .اهتخأ طق وأ ءايسح ىئعمب دع وأ ؛ندل وأ نع وأ نم

 هلوق ؛نعو نم يف ردن دقو

 "'ينِم سيف الو سيق ْنم تسل يِنَعو ْمهنع لئاسلا اهّيأ -

 ٍنّدَل ني» "”عفان ةءارقك ؛نونلا اهقحلت ال "”دق ءْندلو
 يندق نم رثكأ يطقو يدقف .ندل سكعب ءطقو دقو ''”هْرْدَع

 .فيسلا دارملا :دجام ضيبأ .فيسلا نفج هب دارملاو ءاًفالغ :اًرِبَق .تحلأ -
 فرحلا عم ملكتملا ءاي لبق ةياقولا نون تءاج دقف (ينلعل) يف :دهاشلا
 .(يلعل) بلاغلاو (لعل) خسانلا

 44/١ ليقع نباو 95/١ دعاسملاو 75١ مظانلا نباو 0١ا/١ يدارملا

 ١«؟1:/١ ينومشألاو 49/١ رردلاو 14/١ عماوهلا عمه و 56١/١ ينيعلاو

 ,؟ةه85 (مدق) ناسللاو

 نييوحنلا داشنإ نم هنإ : مظانلا نبا لاقو .هلئاق فرعي الو ءديدملا نم )١(

 ةيافولا نون قحلت مل ثيح ؛امهيف نونللا فيفختب (ينمو ينع) يف :دهاشلا

 ,ردان كلذو .ءايلاب امهلاصتا دنع تيبلا يف (نعو نم) نيفرحلا رخآ
 نباو 448/7 ةنازخلاو 867/١" ينيملاو 45/١ دعاسملاو 7١ مظانلا نبا
 .ة"/١ رردلاو 1/١ عمهلاو ١١0 /# شيعي

 ,«لف) ظ يف (؟)
 دحأ ءانكس يندملا ؛ءالو يثبللا ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عفان وه رف

 أرقأ :«نيعباتلا نم ددع نع ةءارقلا لخخأ ؛:ناهبصأ نم هلصأ ءةعبسلا ءارقلا

 ىلع هتوم ةنس يف فلتخا .اهيف ةءارقلا ةساثر هيلإ تهتناو ؛اليوط ةنيدملا يف
 59٠ /؟ ءارقلا تافبط يف ةياهنلا ةياغ .لاوقأ

 ٠5 :ةيآلا فهكلا ةروس (4)

 -أرقو .ةففخم نونلا رسكو لادلا مامشإب (يِنِدَّل) ركب وبأو عفان أرق
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 : هلوق يندف ليلدو .2"ينطقو

 "”اًعمجأ كئانإ اذ يّنع َينغُتِل ٌةفْلَح هللاب لاق يندق لاق اذإ ٠"

 لاق نم اهفذحو نونلا نيب عمجو

 2 يدف ِنْيَبْبَبُحلا رضن ني َيِنْذَف -؟١

 ف

 يفو 2474 تاءارقلا ةجح .نونلا ديدشتو لادلا مضب (يّنُدل) نونابلا
 لادلا مضب رفعج ربأو عفانف (يندل نم) يف فلتخاو» :لاق 517/7 فاحتإلا

 رشنلا رظناو».نونلا فيفختب ركب ربأ أرقو ءاهتاغل دحأ وهو .نونلا فيفختر

 ضرس

 .(يندقو ينطق) طا يف

 :يورر .ةيومألا ةلودلا ءارعش نم ؛ يئاطلا بائع نب ثيرحل ؛ليوطلا نم

 :دهاشلا لبقو ..لاق يندق :تلق اذإ)

 تيلآ :ٌتلف ءينطق :ُتلق اذإ) :دهاشلل ةنازخلاو بعث سلاجم ةياورو

 .حراشلا هدروأ امل دهاش هيف سيلر (ةفلح

 :تيلآ :اذكو .ةفلح هللاب فلحأ :ةفلح .ينيفكي و يبسح !يندق :تادرفملا

 .يفكي وأ بشح ىنعمب ؛دق ةياقولا نون تقحل دقف (يندق) يف :دهاشلا

 .نونلا نود (يدق) رثكألا ذإ ؛ليلقلا ىلع
 ىلع شفخألا هب دهشتسا (ينغتل) يف :؛لرألا ؛نارخآ نادهاش تبلا يفو
 .لك نود (اذ) هب دكأ دقف (اعمجأ) يف : يناثلا .(يك) مالب مسقلا ةباجإ
 ؟”١/84 ينيعلاو 7١ مظانلا نباو 204 يقوزرملاو 08 بلعثت سلاجم

 ١4/؟ عمهلاو 45١ .6894 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 98٠/4 ةنازخلاو
 .44 /7 رردلاو
 - : شيعي نبا لاقو ؛يرهوجلا هلاق . طقرألا كلام نب ديمح هلئاق ءزجرلا نم
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 هلوق ينطق ليلدو

 (”ينطب َتالم دق اًدْيَوُر الهم يئطق لاقو ٌضوحلا ًالتما -"

 نباب ضرعيو ؛ناورم نب كلملا دبع حدمي روث نب ديمح وأ ؛ةلدحب وبأ هلاق
 :هدعبو .ريبزلا

 ٍدحلملا حيحشلاب مامإلا سيل

 ريبزلا نب هللا دبع نب بيبخ امهب دارأو ؛بيبخ ةينثت : نيبيبخلا :ثادرفملا

 .بيبخ يبأب ىنكي ناك دقف ابعصم ةهاخأو ريبزلا نبا : ليئر « هللا دبع هابأو

 هعم ناك نمو هللا دبع بيبخ وبأ دارملاو ,عمجلا ةغيصب ؛نييبيبخلا :يورر

 .ليخبلا : حيحشلا .كلملادبع :مامإلا .يبسح : يندف .بيلغتلا باب نم

 .مرحلا يف ملاظلا وأ ءقحللا نع لئاملا رثاجلا :دحلملا

 اهيبشت ةياقولا نون اهعمو (دق) رعاشلا دروأ دقف (يدق ؛يندق) :دهاشلا

 تسيلو ةيفاقلل (يدق) يف ءايلا نإ : ليقو .يبسحب اهيبشت اهنردو ؛ينطقب
 .اهيف دهاش ال اذه ىلعو .ةفاضإلل

 نباو 1ا/ ءالا ١/ ليهستلا حرشو 77١7/7 بستحملاو 87/١" هيوبيس

 ةال/١ دعاسملاو ٠١/١ ليقع نباو ف مظانلا نباو ١؟4 /#" شيعب

 87/4 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 7017/١ ينيملاو ١١١/١ يدارملاو

 رردلاو 14/١ عمهلاو 487 يطويسلل ينغملا دهارش حرشو 444/7 ةنازخلاو

 6/١., ينرمشاللاو ١/4

 .هللاق ىلع فقأ ملو ءرجرلا نم

 .يبسح : ينطق .اهريغو لبإلا هدرتل ءاملا هيف بصي ام وه : ضوحلا :تادرفملا

 ءانب ملسيل كلذو ؛ليلقلا ىلع ةيافولا نون هتقحل ثيح (ينطق) :يف دهاشلا

 اهيقتل .ةصاخ لاعفألا قحلت يهف ؛سايق ريغ ىلع نوكسلا ىلع مسالا
 .ملكتملا ءاي اهتقحل اذإ رسكلا

 نبا يلامأو 55/١1 صصخملاو 77/١ صئاصخلا و 158 بلعث سلاجم
 ليهستلا حرشو 170 /”و 171/7 شيعي نباو 150 /5و 771/١ يرجشلا

 ١76 ينومشألاو 756١/١ ينيعلاو مظانلا نباو 17١ فاصنإلاو ١
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 ان

 .؟'"”كمركو ٌكنّرعب طق ظف» : لوف نم ثيدحلا يف ءاج ام طف ليلدو

 :ىرريو ؛اهنودو ءاي عم ؛اهرسكو ءاطلا ب :ىوربو

 .ا طف طفاو (""6ينطق ينطق"

 )0غ(

3( 

 رف
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 .حراشلا هدروأ امك 184/١9 (اهنم هللا انذاعأ منهج باب) يف ملسم هجرخأ

 ىقلي منهج لازت ال١ :لاق هنأ قلي يبنلا نع كلام نب سنأ نع :همامتب وهو

 اهضعب يوزنيف .همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح ؟ديزم نم له :لوقتو اهيف
 ىتح لضف ةئجلا يف لازي الو .كمركو كتزعب ءطق طق :لوقتو .ضعب ىلإ

 .١ةنجلا لضف مهنكسيف اًقلخ اهل هللا ئشني

 .هسفن ظفللاب (071) ؟74 ١/ ةنملا باتك يف مصاع يبأ نبا هجرخأ اذكو

 يهر اهيف ىقلي منهج لازيال» : قلي هللا لوسر لاق :لاق ؛كلام نب سنأ نع

 يروزنيف همدق نيملاعلا بر عضيف نيملاعلا بر اهيتأي ىتح ؟ديزم نم له :لوقت
 دروو .«كمركو كتزعب ءطق طق :لوقت وأ ءدق دق :لوقتو .ضعب ىلإ اهضعب

 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم (088) 585 /1و 08 ىها"7) ١/ ١76 يف
 رظنا دهاشلا دورو عم ةفلتخم ظافلأب ثيداحأ ةتس يف يراخبلا هجرخأو

 .ام1-8١م/4و 9١"”/؛ر 157/#* راقشكرل#

 يبأ نع ؟47/7(ديزم نم له :ىلاعت هللا لوق يف باب) يف يمرادلا هجرخأو

 ./8/4 رثآلاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا بحاص هدروأو .هنلط ةريره

 (4"1هال) ١54/75١ ين كتي يبنلا نع هق» كلام نب سنأ نع دمحأ هاورو

 ضيعب يف فالشخا مم ):١1154( 455 .158/15و (1؟"٠8) ا” /14و

 117/١. يدارملاو ١9/١ ليهستلا حرش رظناو .(طق) دهاشلا الإ ظافلألا
 .(نوكس) مو لصاللا يف

 ثيديحح ينعي) مهضعب هاورو : لاق 4 رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا رظنا

 يبأ نبا لتق ثيدح هنمو .يبسح يأ ' ينطف ينطق :لوقتف# (رانلاو ةنجلا

 .١ينطق ينطق :لوقي لعجف .هذفنأ ىتح هئطب يف هفيسب هيلع لماحتف» ؛ قيقحلا

 .1974 ١/ يرابلا حتفو 187 /؟راونألا قراشم رظناو
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 ملعلا
 .يسنجو يصخش نابرض ملعلا

 عضو درجمب لب .ديق الب نّيعم ىلع لاَّدلا وه ''"نئصخشلاف
 .هيف ةكرشلا علم هجو ىلع ظفللا

 ا ل ل ا

 نّرَّقو ءءاسنلا يف قِنرِجو ؛لاجرلا يف رفعجك '”تصخشلا مث
 .ةأاشل ةليهو ١ لمجل مُقْدشَو .سرفل قحالو ؛دلبل ندعو «ةليبقل

 .تلكل قشاوو

 يبأك ؛ ةينك يمس ّْمأ دل بأبي اًرُدِصُم اًفاضم ملعلا ناكاذإو

 .ةلبك ءبّمَلَف ةَعَضَو وأ ةَمْفِر ٌرعشأ ْنِإف الو ؛موثلك مأو ركب

 .ديزك صاخلا مسالا وهف رِعشي مل وأ .ةقانلا اَنفْنَأَو :دَقَقَو

 فيضأ '*”ادرفأ نإف ؛"؟”هريغ عم هعامتجا ىدل بقللا رخؤيو
 .ِزْرُك ٍديعسو ءةطب ٍديزك ؛بقللا ىلإ مسالا

 .«صخشلاف) ظ يف )١(

 نيعضرملا يف (صخشلا) ظ يف (؟)
 .(و) ظ يف ()
 ةيفلألا تيب موهفم وه ةينكلاو مسالا عم يأ هريغ عم عمتجا اذإ بقللا ريخأت (8)

 :ةروهشملا ةياورلا هذه ىلع
 ابهحص هاوس نإ اذ نرغخأو ابَملرو ةيلكر ىستأ امسار

 زوجيف ةبنكلا عم امأ ءمسالا بحص اذإ الإ بقللا رخوي ال هنأ ميحصلاو
 امسا اذإ اًرخآ لعجا اذو' :ةيفلألا خسن صضعب يف درو دقو ؛ناهجولا
 .«ابحص اهاوس نإ اذ نرخأو» :اًضيأ ىورو :«ابحص

 .مو لصألا نم (فيضأ) نم ةزمهلا وأ (ادرفأ) نم فلألا تطقس (4)



 كلام ىبا ةيغلأ حرش يني

 .عفرلاو بصنلاب عطقلاو عابتالا "”هيف '''نويفوكلا زاجأو
 .وه ىنعم ىلع ءٌزركو اًزرُك ٍديعسب ٌرمو «ٌزرك ٌديعس ءاج :وحن

 :ةقانلا فنأ هللا دبع اذه :وحن ؛عابتالاف "”ادرفي مل نإو
 و

 .ةلقب هللا دبعو

 لضفك .لرقنم رهف ةيملعلا ريغل لامعتسا هل َقَبَس نإ ُمَلَعلا مث

 7 داعسك . لَجَتْرَمف الإو «دسأو ثدراحو دوعسمو ديعسو

 .بكرمو درفم هظفل ىلإ ةبسنلاب وهو

 .يفاضإ "وأ يجزم بكرمو ؛ةلمج ىلإ مسقني بكرملاو
 ؛العافو ًالعف وأ ءاّربخو أدتبم هلصأ يف ناك ام هب ديرأ امف

 .ةيكحم الإ نوكت الو ؛ةلمجف «هرحن قربك

 عيناتلا هان ةلزدم امنهنتاق ل لوا ذخاو: اما :ةلديج :جرمسا لكو

 .حتفلا ىلع لوألا هنم ىنبيو ؛كبلعبك ءجزم بيكرت بكرم رهف
 ىنبيف ءبرك يدعمك ءاي هرخآ نكي ملام '””عنميو ءهزجع برُيو
 نم هيوك ,توص مسا هرخآ نكي مل ام يناثلا برعيو نوكسلا ىلع

 )١( ةيفاشلا ةيفاكلا حرش  56١يدارملاو ١1١/١ ينومشألاو ١/175.

 عم عمتجا اذإ بقللا ىلإ دوعي (هيف) يف ريمضلاو .(هيف) لدب (اذ يف) ظ يف (7)

 ,نادرفم امهر ؛ةريغ
 ىنعملا ذإ ظ يف ام تبثأو ريمضلا فلألا نود (درفي) م و لصألا يف ()

 .امهدحأ وأ ابْكَر ىنم عابتالا نوكي ثيح ءاهبلطتي

 .ظ نم تطقس (4)
 .(بيكرتلاو ةيملعلل فرصلا نم) ةدايز ظ يف (©)



 عند كلام نبا ةيفلأ حرش

 .توص برعي ال ْذِإ ؛ هيوبيس وحن

 .بكرملا ماسقأ رثكأ وهو ؛ةفاحق يبأو «سمش دبع :وحنف فاضملا اًمأو

 شانحأو شروحولاك فلات ال يتلا سانجألا نأ ملعاو

 تضوعف ءاهصاخشأل مالعألا عضو ىلإ اهيف جاتحُي ال ضرألا

 ؛ لأب فرعملا ةراشإ هيلإ '''هب اًراشُم سنجلل اهيف ملعلا عضوب

 .لاعم هنمو ؛نايعأ هنمزو «لومشلل حلصي كلذلو

 يبأو ءدسألل ةماسأو ثراحلا يبأو «بلعثلل ةلاعُتك نايعألاف

 .برقعلل طيرع مأو «بئذلل ةلاؤذو ع

 .ةدمحملل دامحر ؛ةَرَجْملل راجفو «ةربملل ةّرب : لثم يناعملاو

 فاصن ةعبرأو «ةثالث فعض ةتس وحن ؛ةقلطملا دادعألا اهنمو

 ُبَضْنُت ءاهدعب ٌةركنلا اهُتَفِصَو :(لآ) لبقت ال هذه لك ")و .ةينامث
 نوئلاو ُلألاو ,ثينأتلا ٌءاه اهنم هيف ام فرص عنميو .ًالاح
 :مهلوقك ء«فلؤي *”ام سنجي ُمَلَعلا اذه عضوي دفو . ”ناةيزومللا

 .سرفلل ءاضملا وبأو ؛قمحألل ءافغدلا وبأو ؛لرهجملل نايب نب نايه
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 .م و لصألا نم (هب) تطقس )١(
 ابأ ىنكي بئذلاو» :ناسللا يف يذلاو .فيحصت (رفعج) م و لصالا يف (؟)

 ,.35” (دمج) ' ةداعج ابأ و ةدعج

 .(لكف) ظ يف (5)

 :ناحبس' :قوعلاو كلآلا هيف ام لاقمو «ةلامك :فيناعلا هت هيف'ام لاعم (8)
 .ربوأ تانبك .لعفأ نزو ىلع ناك ام اذكو .حيبستلل

 .(امم) ظ يف (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 ؛اًبطاخم الو اًملكتم سيلو ؛هتلزئمب وأ رضاح ىلع لد ام وه
 .ةدحاولل هنو انو ينو هذو يذو .ركذملا دحاولل د برَقلا يف هلف

 ىلوأو .نيتنثلاو نينث الل امصنو دج نيتو نيذر ءاعفر ناتو ناذو

 هريغل لقو ءلقعي نمل ابلاغ هلامعتساو .اًثنؤم وأ ناك اًركذم عمجلل

 هلوقك

 ("”ءايألا كعلوأ دعب ٌنشيعلاو ىوللا ٍةلزنم دعب َلزانملا مذ -**

 غل ٌرصقلاو ؛نآرقلا لزؤن اهبو .زاجحلا هَعْل (0(ءالوأ) دعو

 (9لدت باطخلا فاك ةراشإلا مسا قحل ديعبلا ىلإ ريشأ اذإو .ميمت
 مكاذو امكاذو ِكاذو ٌكاذ] وحن :'؟'اًبلاغ بطاخملا لاح ىلع

 ىلاعت هلوقك .بطاخملا لاح ىلع فاكلا لدت ال دقو *”[نكاذو

 ىلع دهاش الو (مايألا) لدب (ماوقألا) :ناويدلا ةياورو ءريرجل ؛لماكلا نم )١(

 .ةياررلا هذه

 .مضوم مسا : ىرللا :تادرفملا

 .لقاعلا ريغل (ءالوأ) لمعتسا ثيح (كئلوأ) يف :دهاشلا
 حرشو ١" مظانلا نباو 4١/١" لماكلاو 188/١ بضتقملاو 06١ ناوي دلا

 ١؟4/4ر “/١١5. #١ شيعي نباو ١"ا/5و 4٠١/١" ةيفاشلا دهارش

 84/١"17., ينرمشألاو 1١ حيرصتلاو 457/7 ةئازخلاو 408/١ ينيعلاو

 84/١"١, ينومشألا رظنا . (يلوأ) ظن
 .(لدي افرح) ظ يف (6)

 .(اًبلاغ) ظ نم تطقس (4)
 .(نكلذو مكلذو امكلذو كلذ) مو لصألا يف (0)



 - كمر كلام نبا ةيفلأ حرش

 ءاّبلاغ دارفإلا يف مال فاكلا لبق دازُيو ''"4رْهْطأو كل رح كنه
 رحل ًاليلق عمجلا ينو .«كلتو كيتو :«كلذو كاذ "اق

 ,ةينثتلا يف دازت الو «كلالوأو كنئلوأ

 امهبو .طسوتملل ماللا نود فاكلاب نورقملا نأ ّمعز نم لوفو

 ."”دغبو برُث ناتبتُر اًذإ ةراشإلا مسالف .هيلع ليلدال مكحت ديعبلل
 ناتاهو ناذهو هذهو اذهك هالك درجملا هيبنتلل ءاه قحلتو

 : ةفرط لوقك ؛ًاليلق مال نود فاكلاب نورقملاو ؛ءالؤهو

 (*!ِهَدَمُملا يفارظلا كاذه لهأ الو يننوركني ال اربغ ينب ٌتيأر “5

 ,كلزه رروجي الف ؛ءاه ةظفل تمدق نإ ةعنتمم ماللاو

 :لاقيف هيبنتلل ءاه قحلي دقو .انهب بيرقلا ناكملا ىلإ راشيو

 كلانهك ءاهنودو ماللا عم فاكلاب ءيج ناكملا دْعَب ْنِإو ءانهاه

 )١( :ةيألا ةلداجملا ةروس ١١

 .(لاقيف) لدب (وحن) ظ يف (0)

 .بتارم ثالث هل نأ ىري يذلا روهمجلا يأرلا فلاخم اذه (*)
 .(فارطلا) لدب (ءابخلا) يورو .دبعلا نب ةفرط ةقلعم نم ؛ليوطلا نم (4)

 بسنأ اذه لعلو .ءارقفلا وأ .ضرألا لهأ وأ ؛فايضألا :ءاربغ ينب : ثادرفملا
 .ءادعسلا هلهأب دارأو ؛دلج نم تيبلا : فارطلا .تيبلا رخآ لباقم يف يناعملا

 وهو فاكلاب نرتقملا ةراشإلا مسا هيبنتلا ءاه ثقحل دقف (كاذه) يف :دهاشلا

 ,اهنم درجملا قحلت نأ ريثكلاو ؛ليلق
 ١85/١ دعاسملاو ١" مظانلا نباو ١1" ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١" ناويدلا

 4٠2 ينابملا فصرو 4٠١/١ ينيعلاو ١58/١ يدارملاو 781 ليلعلا ءافشو

 ١14/١. ينومشألاو 20/١ رردلاو 0 عمهلاو "417 ينادلا ىنجءلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش م

 "”كانهو

 نونلا ديدشتب اًنِهو انهو ءءاثلا حتفب ٌمَِب اضيأ ديعبلا ىلإ راشيو
 لاق ءاهرسكو ءاهلا حتف عم

 "”ةونيه ٍناميألاو لئامشلا ٌتاذ اهب َنُهَل اَنُه نمو اًنِهو اَنَه د

 لاق نم نامزلا اَنُهِب دارأو

 ِتَنِجَأ ٌراون تناك يذلا ادبو ِتنح اَنُه ٌتالو ٌراون ٌبّلح -"5
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 فف

 ديعبلل ماللاو فاكلا هيف امو .طسوتملل اهدحو فاكلا هيف ام نأ ىري نم كانه )١(

 .ةبقع نب ناليغ همساو ءهمرلا يذل طيسبلا نم ('0)

 عمج :ناميألا .سابق ريغ ىلع لامش عمج :لئامشلا تاذ :تادرفملا
 .يفخلا ترصلا ' مونيه .لامشلا د وهو :نيمي

 امأ ؛ديعبلل ةراشإ امسا ةيناثلاو ىلوألا نأ ىلع (اًنُهر انِجر اَنَه) يف :دهاشلا

 .ينومشألا لاق اذك ؛بيرقلل يهف ةثلاثلا
 ١1/8 شيعي نباو ١" مظانلا نباو "8/* صئاصخلاو 0/5 :ناويدلا

 1584/١. ينومشألاو 0١ عيربتلا 4١١/١ ينيعلاو
 تنب راوث همأ بطاخي هلاف «يبلغتلا ليعجج نب بيبشل ؛لماكلا نم تيبلا (5)

 :ليقو .هموق نببو مهنيب برحح يف نريلهابلا ءّرسأ نيح ؛موثلك نب ورمع
 .راون ىبس ناكو يله هنن نب لدش

 .نونلا ديدشتو ءاهلا مضب : انه .قوشلا وهو :؛نينحلا نم :تلح :تادرفملا

 .تفخأو ترتس :تّنِجأ .نيح ىنعمب

 .ناكملل اهلصأو ؛نامزلا ىلإ اهب ريشأ دقف (اَنُْه) يف :دهاشلا

 يدارملاو 51/١ ليلعلا ءافشو ١ مظانلا نباو ٠١7/١ ءارعشلاو رعشلا
 ةنازخلاو 19 /# شيعب نباو 4١8/١ ينيعلاو 188/١ دعاسملاو ٠/١

 ينغملا دهاوش حرشو 44 487/١ رردلاو /8 117/١ عمهلاو غ6 0:05

 1١8. فلتخملاو فلتؤملاو ١48/١ ينومشألاو 414 يطويسلل



 عم كلام نبا ةيفلأ حرش

 لوصوملا

 ةدوهعم ةلمجب لصولا ىلإ رقتفا ام ٌيمسالاف ءيِفْرَحو ٌيِوسا
 .ىلعملاب قيلي ريمض ىلع ةلمتشم

 ْنأ ديرأ : يف ؛نأك ردضمب ناو وهتتلو أ فرح لك ُيفرحلاو

 ,"7َتبْعَي امي ٌُشْرأْلا مْكصِيَع ٌتفاَضرط :يف امو .ءلعفت
 زل ْمُهُدَعأ دري !يف '"اولو ؛ّيلإ نسحُت يك ٌتنج :يف (يك)و
 اهلوق يفو "رمي

 0كَدِحُملا ظيْغُملاوهو ىتفلا ّنم امّبرو َتْنَم ول ُكَّرض ناك ام -"

 .ةدحاولل ىتلاو ؛دحاولل يذلا ؛اهئمف ةلوصوملا ءامسألا امأ

 .نيتنثلاو نيئثالل امصنو اًرج '*0هيتللاو نْيَذللاو .اًعفر نائللاو ناذللاو

 لبق حتفت ملف ءامهؤاي كرحت مل نبيئبم يتلاو يذلا ناك امل

 )١( :ةيآلا ةيوتلا ةروس ١8

 لَ :لثم ؛نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (ْنأ) ةيردصملا فورحلا نم يقب (؟)

 2١[١ :توكملا] هات آَّنأ رهفْكَي

 45 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (*)

 يثرت ءرادلا دبع ينب نم ةدلك نب ثراحلا تنب ةليتقل «لماكلا نم تيبلا (4)

 ردب نم لبقأ نيح وهي لوسرلا رمأب هن يلع هلتف نيح ؛رضنلا اهاخأ
 كرض ناك ام :ريدقتلاو ؛ْنأ ىنعمب ةيردصم تءاج ثيح (ول) : يف دهاشلا
 .ليلق كلذو ءّدوب قبست نأ نودر ءّرضل ةيلعافلا ىلع (ّنم) ردصملا عفرب كَم
 107 ينغملاو 47١/4 ينيملاو ١” مظانلا نباو ٠14" ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .5355 ينوزرملاو 657/١ رردلاو م١ عمهلاو 594/7 حيرصتلاو

 .ةدحاو مالب (نْيَئلاو ِنْيَذلاو) ظ يف (5)



 تماس هله
 دّدش اذهلو ءامهنم لوألا فذحف نانكاس ىقتلاف ةينثتلا ةمالع

 ددشُي نم مهنمو .روكذملا فذحلا نع اًضيرعت نونلا "'هضعب

 .اتو اذ فلأ نع اًضيوعت ''”نيتو نيذ كون

 ليقع ونب :ليقو ليذهرو «لقعي نم عمجل اًقلطم نيذلا اهنمو

 .واولاب هنوعفريف .ملاسلاك هنورجُي

 مساوهو ءاولعف ىلألا :لوقت نيذلا ىنعمب ىلألا اهنمو

 نمب صوصخم هنأل ؛ نيذلا اذكو .هظفل نم هل دحاوال ذإ ؛ عمج

 اًممج نيذلا ناك "ولو ءهريغو لقعي "”نمب يذلاو ءلقعي

 نيذلاو ىلوألا ىلع عمجلا قالطإ اًذإف ءامومع هاواس '””يذلل

 هلوقك نيذلا ىنعمب يئاللا ءيجي دقو .'”"”يتاللاو يئاللا اهنمو

 "”!روجحلا اودهم دق ءاللا انيلع ةهنم ّنمأب انؤابآ امف -4

 بصنلا يف امأ .هزارج ىلع قفتم عفرلا يف امهديدشتو .سبفو ميمن مهو )١(

 انبر) بسلا يف ئرق دقف .حيحصلا وهو .نريفوكلا هزاجأو نويرصبلا هعنمف
 ,1818 - ١49/١ ينومشألا (انالضأ ٌنيذللا انرأ

 148/١. قباسلا عجرملا (؟)

 .(نمل) ظ يف (5)
 .(ولف) ظ يف (4)
 .(نيذلل) ظ يف ()
 .اهفذحو ءايلا تابثإب (1)

 .هنيعي ملو ميلس يبب نم لجرل ءارفلا هبسن ؛رفاولا نم (0)
  اهنأ لصالاو :؛نيذلا ىنعمب رعاشلا اهدروأ ثيح (ءاللا) :يف دهاشلا



 - يد كلام نبا ةيفلأ حرش

 نم نيتغللا نيب عمجو «يتاللا ىنعمب ىلألا ءيجي دق امك

 لاق

 "'لْبَقلا اًدجلاك عورلا موي ّنهارت ىلألا ىلع نومئلتسي ىلألا يلبُثو -4

 ظفللاو امهعمجو امهتينثتو يتلاو يذلا ىنعمب "”ءامسأ اهنمو
 .يأو ءاذو ءوذو ماللاو فلالاو امو نم يهو «دحاو

 رابتغا يلا . انيلغت وأ اهيبشت وأ اًقيقحت لقعب نملف (نَم) اًمأَف

 .يتاللا ىنعمب ؛ثانإلا ةعامجصلا -

 يدارملاو ١479/١ دهاسملاو "ا مظانلا نباو 584 ةيماشلا ةيفاكلا حرش
 0/١ رردلاو 88/١ عمهلاو 414/١ ينيعلاو 155/١ ليقع نباو 0١

 181١/١, ينومشألاو

 ؛يئفتو :يورو .دلاخ نب دليوخ همساو ؛يلذهلا بيؤذ يبأل ؛ليوطلا نم )١(

 .يلبتو لدب
 «فوخلا موي :عورلا موي .عردلا يهو .؛ةمآللا نوسبلي :نومئلتسي :تادرفملا

 .بلصو ةبنعك ؛فورعم رئاط :ةأّدِج هدحاو :أَدِجلا .برحلا موي هب دارأو

 أدحلا لثم ليخلا نأ دارأو ؛لّوَحلاك رظنلا ليم وهو لَبَّقلا نم :لْبُقلا
 .اهبلقتل لوحلا اهنويع يف نأك ؛ةفخلاو ةعرلا يف ةعزفملا
 .نيذلا ىنعمب ىلرألا يف تءاج دقف .نيعضرملا يف (ىلالا) : يف دهاشلا

 ةعامجل ةيناثلا يفو ءرثكألا ىلع (نومكلتسب) يف روكللا ةعامج ريمض ليلدب

 .(نهارث) يف ثانإلا ريمض ليلدب يئاللا ىنعمب ثانإلا

 ؟؟4 ليلعلا ءافشو ؟الا ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 47/١ نييلذهلا راعشأ حرش

 حرشو 400/1 ينيعلاو 0 دعاسملاو ”" مظانلا نباو 1١ يدارملاو

 1848/١., ينومشألا و 4/١ عمهلاو 0/١ رردلاو 97/١ نييلذهلا راعشأ

 .ظ نم (ءامسأ) تطقس (؟)
 .(و) ظ يف (5)



 الام نبا ةيفلأ حرش 55

 ُنمْؤي نّ مُهئِيَو» :لثم «ىنعملا رابتعا نم رثكأ اهريمض يف ظفللا

 : ىلاعت هلوق :"”ىنعملا رابتعا نمو 0ك َكْنفَب نوه ''”4بيب
 رعاشلا لوقو 3*2 ميت نب مير

 ٍنابحطصي بلذاي نم لئثم نكن يننوخت ال ينندهاع ؛نإف سعت 4٠-

 ام لك يف (نَم) ىرجم اهماسقأ دحأ يف يرجتف (ام) اًمأو

 هَناَرظ :لثم ؛لقعي ال نمل لب «لقعي نمل نوكتال نكل ءركذ
 ام أمكن : لثم .لقعي نم تافصل وأ 4( َنولَمْعَت اَمَو ٌٌْكَنَلَح
 ال اًحبش كارأ نمل كلوقك ءهرمأ مهبمل وأ *'وآَسْنلأ ّنِم ممكل َباَط

 ىلع قلطي الو .ٌتيأر ام ٌتيأر ؟ردم مأ وه رشبأ وهام يردت

060 

 .خسانلا نم أطخ وهو (هي) ناكم (هللاب) خسنلا عيمج يفو 1 :ةيآلا سنوي ةروس )1١(

 "31 :ةيآلا بازحألا ةروس (؟)

 .(و) ةدايز ظا يف ةرف

 (نوعمتسي) ظ يفو 0١5 :ةيآلا دمحم ةروسو .؟8 :ةيآلا ماعنألا ةروس (4)

 .47 :ةيألا سنوب ةروس يف كلذو (عمتسي) لدب

 ,تيبلا ميقتسي الو ,(يئلوخت الف ينتدهاع نإف ىشعت) ظ يف (5)

 لزان وهو ءاتأ نيح بئذلا اهيف بطاخي ةديصق نم «قدزرفلل ؛ليوطلا نم )١(

 .(شعت) لدب (لاعت) :هيوبيس ةياورو .هرافسأ ضعب يف

 .نابحطصي يف ةينثتلا وهو (نَم) ىنعم ىعار دقف (نابحطصي .. .نم) : يف دهاشلا

 ”44 لمجلا و 507/9 بضتقملاو 404/١ ملعألاو هيوبيسو مل/* :ناويدلا

 ررفصع نبال لمجلا حرشو "94 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 455/5 صئاصخلاو

 رردلاو 8 ؛ه//١ ممهلاو 41١/١ ينيملاو ”8 مظانلا نباو 1١

 187/١. ينومشألاو 55 ١/4

 95 :ةيآلا تافاصلا ةروس (90)

 ا" ؛ةيآلا ءاسنلا ةروس (4)



 -يم0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يف ام ُدَِجْسب ِهليَر# :ىلاعت هلوق وحل .هريغ عم اَّلِإ لقعي ا

 7ميضنألا ف اَمَو ِتومَتل

 .هعورفو يذلا ىنعمب لوصوم مساف «ماللاو فلألا انو

 نابراضلاو ةبراضلاو براضلاك «ىنعملا رابتعا اهريمض يف مزليو
 "”ناذللاو ؛ُتَبرض يتلاو .برض يذلا :تلق كنأك ؛نوبراضلاو

 .اوبرض نيذلاو ءابرض
 مهدلنع اهيف فرعألاو ؛.ةصاخ ٌيط دنع ةلوصومف ؛وذ اًمأو

 .دحأو طفلي '؟!”امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا يف اهلامعتساو اهؤانب

 هلوقك دئاعلاب ىنعملا رهظيو

 (*”ينلصاوي وذو يليلخ كاذ 4١-

 .(ام) ظ يف )١(
 14 :ةيألا لحنلا ةروس (؟)
 .ةدحاو مالب (ناذلا) لصألا يف (9)

 .(اهعورفو) ماو لصألا يف 00

 :روهشملا ىلع هزجعو .لقم يلهاج رعاش ؛يئاطلا ةمنغ نب ريبجل ؛حرسنملا نم تيب ردص (6)
 هملسماو مهسماب يئارو يمرب

 هرخآ تيب زجع ىلع تيبلا ردص اضيأ هوبأو مظانلا نبا بكر و :ينيعلا لاق
 : هيف ةياورلا نإف
 همرج الو انلئيب ةنحإ ال ينربعيرذيالومّنِإو
 هملسماو مهسماب يئارو يمري <6رذتعم ريغ كنم يلرصلي

 "7 ”(يليلغا لدب (يبيحاو (ينلصارب) لذب (يتبتاعب) يوزر
 ةغل ىلع اًينبم اًدرفم ًالوصوم اًمسا (وذ) لمعتسا ثيح (ينلصاوي وذ) : يف دهاشلا
 .(ينلصاوي) يف دئاعلاب ريكذتلاو دارفإلا ىنعم ىلع لدو ؛يذلا ىنعمب ؛ يط

 شيعي نباو "4 مظانلا نباو ١5١ ةدمعلا حرشو ؟ا/؟ ةيفاكلا ةيفاشلا حرش

 1560١. (ملس) حاحصلار 7١ فورحلا يناعمو 414/١ ينيعلاو 8



 كلام نبا ةيفلأ حرش و

 هلوقكو

 "7ُثيوط وذو ُترفح وذ يرثبو يّدجو يبأ ءام ءاملا َنإف -4”
 "© نئاوبأ "”دشنأو

 (*'اينافك ام مهدنع يذ نم يبسحف مهتيأر نورسوم مارك اّمإو -4

 .كاحضلا نب نمحرلادبع اهب بطاخي ؛يئاطلا لحفلا نب نانسل .رفاولا نم )١(

 .عازن اهيف عقو رئب نأش يف
 : نيعضوملا يف ةينبم (وذ) لمعتسا هنإف (تيوط وذو ترفح وذ) : يف دهاشلا

 يتلا ىنعمب يهو ءربخلا ىلع ةفرطعم ةيناثلاو ءربخ عفر لحم يف ىلوألا

 .اهتيوطو اهترفح ريدقتلا ذإ ؛دئاعلا ليلدب
 م8٠ ةيهزألا و 5605/5 يرجشلا نبا يلامأ و 794 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ينيعلاو 42 /هر ١ / /* شيعي نباو ففي ليلملا ءافشو "5 مظانلا نباو

 091/١ رردلاو 4/١ عمهلاو 584 فاصنإلاو 0١١/9 ةنازخلاو 0

 "لا يفوزرملاو 1 ةئطوتلاو

 .(خيشلا) ةدايز م يف ١)

 . ينج نبا بك نم هيلع تعلطا اميف تيبلا دجأ مل ف

 وحنلا يف عراب .ةغللا يف مامإ ءيلصوملا ينج نب نامثع حتفلا وبأو

 مه 597 ةنس دادغب يف تام ؛فيرصتلاو

 .مهتيقل و مهتيتأ : (مهتيأر)
 ءانبلا اهيف لمالاو ؛ نمب ةرورجم (يذ) بارعإب (يذ نم) : يف دهاشلا

 .يذلا ىنعمب يهو ؛(وذ)

 شيعي نباو ١ك ١/ دعاسملاو ١1؟؟ ةدمعلا حرشو 1 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 عمهلاو 456 ١//1719: ينيعلاو ”4 مظانلا نباو 778 ليلعلا ءافشو */ ١148

 ١08/١ ينومشالاو 04/١ برقملاو 4٠ يطويسلاو 08/١ رردلاو 6/1١
 ,ةمه/1 ةسامحلا ناويدو 6١١مل يفوزرملاو ما حيرصتلاو



 ت1 كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ءانبلا ىلع .مهدلع وذ نم ؛روهشملاو ,برعأف

 لضفلا» :ءاّرفلا ىكح ءّمض ىلع ىئبتو ''![ءاتب ثنؤت دقو]

 .""اهب هللا مكمركأ ٌتاذ ةماركلاو هب هللا مكلّضف وذ

 هلوقك ءانبلا ءاقب عم ءاتلاو فلألاب (تاذ) ٌمِمَج امّبرو

 ا"”ٍقئاس ريغب ّنَضهني ٍتاوذ ِقباوَس ٍقْنْيَأ نم اهّنْممِج -5

 ىنعم ىلع ةلالدلا يف (ام) ةلزنمب ةلوصوم نوكتف (اذ) اًمأو

 وأ غلت مل ام نيتيماهفتسالا نم وأ ام دعب تعقو اذإ هعورفو يذلا

 نوزيجي نويفوكلاف ءْنَم وأ ام (اذ) ىلع مّدقتي مل نإف ءاهب رَّشُي

 اودشنأو ةلوصوم اهنوك

 .ظ نم ةدايز نيسوقلا نيب ام )١(

 كلذ ابسنو «؟١7 ليلعلا ءافشو 1! ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا .(هب) م يف (5)

 .برعلا ضعي نع ءارفلل
 اذه يف اهئقحل دقف اهلبق ام قباطت دق ءيلع دنع ةلوصوملا (وذ) نأ ىلع

 اهؤانب لصألاو ؛مضلا ىلع تينبو ؛يتلا ىنعمب (تاذ) ثينأتلا ءات لوقلا

 .(...وذ لضفملا) يف امك ءريكذتلاو دارفإلا موزلو ؛نوكسلا ىلع

 لدب («قراوم) :يورو .يميمتلا جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم ناتيبلا (9)
 .(قباوس)

 «يتاللا ىنعمب تارذ ىلع يتلا ىنعمب تاذ 2-5 هنإف (تاوذ) :يف دهاشلا

 اهنأ ىلع ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم تءاجو .يط نم ةعامج ةغل يهو

 ىلع ءانبلا اهمزلي نم مهنمو ؛ثنؤملا عمج ةلماعم لماعتف ؛قئيأل ةفص

 ,(وذ) نولوقيف ءانبلاو ريكذتلاو دارفإلا اهمزلي مهرثكأو .مضلا
 ١41/1١ دعاسملاو "4 مظانلا نباو 516 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١85 ناويدلا

 ةيهزالاو 505/1 يرجشلا نبا يلامأو 484/١ ينيعلاو 757 ليلعلا ءافشو

 188/١. ينومشألاو 58/١ رردلاو م" ١/ عمهلاو 6



 كلام نيا ةيفلأ حرش يو

 00 ع اةهوب تقم ةرامإ ِكيلع داّبعل ام . سدع -6

 ؛ةراشإ مسأ نييرصبلا دنع اذهو .نيلمحت يذلاو :هوردق

 ال تنأو ؟ تيأر اذ امو ؟تعنص اذام :تلق اذإف .لاح نيلمحتو

 ا” يظيو .اهؤاغلإ لمتحيو اهتلص لمتحيف «ةراشإ اذب دصقت

 ريمض نم (اذ) دعب ام ْعّرُف اذإ باوجلا يفو لدبلا يف لامتحالا
 ؟ "اش مأ اًريخأ ٌتعنص اذام لوقت .هسبالُم وأ ماهفتسالا

 ءوغل (اذ)و .ءتعنص لوعفم (ام) بصنلا يفق .عفرلاو بصنلاب

 هلوقك ةلوصوم اذب اهنع ربخُم أدتبم ام عفرلا يفو

 ؟"؟”لطابو لالض مأ ىضقيف ٌبحنأ ٌلواحُي اذام ءرملا نالأست الأ 1

 هيبأ نب دايز نب داّبع اجه ناكو ؛يريمحلا ْعْرْمُم نب ديزيل ؛ليوطلا نم )١(
 نم سرف هل تمدقو .هقالطإب رمأف ةيواعم هبف ملكف ءاليوط هنجسف ءاريثك
 .(تنمأ) لدب (توجن) ناويدلا يفو ؛تايبألا لاقف «ثرفنف ديربلا ليخ
 نيب امك نييفوكلا يأر ىلع يذلا ىنعمب هلمعتسا دقف (اذ) :يف دهاشلا
 ,حراشلا

 مالا/ ليلعلا ءافشو 14/١ ١1/97/79 ءارغلل نآرقلا يناعمو ١٠١ :ناويدلا

 0147/7 ةنازخلاو ”4/54١و 6/5١5و 145/١ ينيعلا و ”4 مظانلا نباو

 .مة/#و
 .(رثأ) ةدايز ظ يف (؟)

 هب لوعفم ةمقاولا (ام) نم الدب نوكي (ٌرْش) بصن ىلعف ءّرِش مأ ٌريخأزرجيو ()
 أدتبم ةعقاولا (ام) نم الدب نوكي عفرلا ىلعو .وغل (اذ)و ءامدقم تعنصل

 ؛هدعب ةلمجلا هربخ :أدتبم ادحاو امسا (اذام) نوكت نأ زرجيو :(اذ) اهربخ
 .هتعنص ريدقتلاو هب الوعفم مقاولا ريمضلا طبارلاو

 نب نامعنلا يثري ليلجلا يباحصلا يرماعلا ةميبر نب ديبلل ءليوطلا نم (4)
 5 .رذنملا



 - مور كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٍلُث َنوُفِفمي اَداَم َكلئولَعْتِيَول : ىلاعت هلوق باوجلا دهاشو
 ."'”يتأتسف (يأ) اًمأو .بصنلاو معفرلاب ''” َوْعَمْل

 هرب فيس وردوا ريك دل ردقا دولا. قول نب انهن لويس
 نم مبيشْعف : لثم .اهتلزنمب وأ ؛ هتف رع يذلا ءاحك ؛ةدرهعم اهنوك
 د7 ع 2 ام مْ

 هنبا يذلاك هربخو 9م

 «يذلا ىنعمب ًالوصوم اًمسا (اذ) لمعتسا دقف (لواحي اذام) يف :دهاشلا -
 ريمض دئاعلاو .ةلص لواحي ةلمجو .سكعلا زوجيو (ام) أدتبملا ربخ
 نأ حصي الو ؛ةيماهفتسالا (ام) مدقتل كلذو :؛(هلواحي) :هريدقت فوذحم

 اذإ الإ (بحن) لدبلا عفرل اًمدقم لواحيل هب الوعفم ماهفتسا مسا (اذام) لمجت
 لعجت نأ حصي الو ءبحمل وه !زيدقتا ودعم ادعل اع تون روف

 يف فوذحم طبارلاو ءزوجي ليقو ؛طبارلا مدعل اًربخ لواحيو ءأدتبم (اذام)
 .هلواحي :هريدقت ؛لعفلا لوعفم بصن لحم
 نآرقلا يناعمو 714/5 لوصألاو 0١ ملعألاو هيوبيسو ؟84 ناويدلا

 روفصع نبال لمجلا حرشو ”44 لمجلاو ٠١/١4 صصخملاو ١/6
 7/١ ينبعلاو 6 مظانلا نباو ١١97/١ ١17/5 طيحملا رحبلاو 4

 68١. تاماللاو 085 /؟ ةنازخلاو 57/4 و ١59 /” شيعي نباو ١454و

 .أطخ وهو .ةيآلا لبق (و) ةدايز ظ يفو 1١94 :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 (اذ)و ؛ًادتبم ماهفتسا مسا (ام) نأ ىلع ءورمع يبأ ةءارق ىلع (وفعلا) عفرب
 ؟نوقفني يللا ام :لاق 1 .لاؤسلا باوج عفرلاب (نوقفني)و ءربخ لوصرم

 اوقفنأ :ريدقتلا ءورمع ينبأ ريغ ةءارق يهو بصنلا ىلعو .(ٌرفعلا) :لاقف
 باروجلا ناكف ؛؟نرقفني ءيش يأ ؛يأ ىئعمب ماهفتسا (اذام) نأ ىلع ءّوفعلا
 ."86 مظانلا نباو *١- ١54 تاءارقلا ةجح .بصنلاب (ًوفعلا)

 .(ينأتو) ظا ين ('0)
 98 :ةيألا هلع ةروس (*)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 يه ذإ ةيبلط نوكت الو .هوخأ مركأ يذلاك ؛ءلعافو لعف وأ ؛لفك

 نم اههبش ةلمجلا ماقم موقيو «فيرعتل ةحلاص الو ةلصحم ريغ
 .''”كدنع نم تيأرك ءرارقتساب قلعم رورجمو راج وأ فرظ

 ,كل يذلا تذخأكو

 ؛نسحو «براضك .ةيفصولا ةحيرص ةفص (لأ) ةلصو
 .«بحاصو ؛''”عرجأو ؛حطبأك ؛ةيمسا هيلع تبلغ ام نود ؛«فيرظو
 هلوقك «ئنعم ةفصلاك وه ْذِإ ؛ عراضمب (لأ) لصوت دقو ؛بكارو
 ""'لدجلاو يأرلا يذ الو ليصألا الو هئمركح ىضرتلا مكحلاب تنأ ام -417

 يذلا ىنعم ىلع ةلالدلا يف (ام) لثم (اّيأ) نأ ملعا مث

 دقو ؛َنلعفو ءاوُلَعَفو ءالَعْفو ءتلَعَفو ءلَعف ّيأب ٌرَمك ,هعورفو

 فاضت امب حّرُص اذإ ىنبتو .'*ةّيأ لاقيف «ثينأتلل ءاتلا قحلت

 (9هذدَشأ مأط :ىلاعت هلوقك ءفوذحم اأدتبم دئاعلا ثيح هيلإ

 .(يدنع) ظ يف )١(
 ىصح اهب يتلا ضرألا :عرجألاو .ىصحلا قاقد هيف يذلا يداولا :حطبالا (؟)

 لصألا يف ءامسألا هذهو .مزحلاو نزحلاب فورعملا وهو .لمر هولعي اًراغص
 لعافلل ةفص لصألا يف بحاص نأ امك ؛ةيمسالا اهيلع تبلغ نكل تافص
 .بكارلل امسا تراص بكار اذكو ؛كلملا بحاصل امسا تراص مث

 (4) دهاشلا يف قبس ()

 هئارجإل اًهراضم العن (لأ) ةلص تءاج دقف (ىضرتلا) :يف انه دهاشلا

 مساك ةيفصولا ةحيرص ةفص نوكت نأ لصألاو ؛ليلقلا ىلع ةفصلا ىرجم
 .ةغلابملا غيصو ةهبشملا ةفصلاو لرعفملاو لعافلا

 .(تيأ) ءاثلا حتفب لصالا يف (4)
 يربكعلاو "518-10 / حاجزلل نآرقلا يئاعم رظنا 19 :ةيآلا ميرم ةروس (9)

 ١16, /؟



 -يم» للام نبا ةيفلأ حرش

 رعاشلا لوقكو ءدشأ وه :ريدقتلا

 '"لضفأ مهيأ ىلع مّلسف كلام ينب تيقل ام اذإ -4

 أدتبم ناك ءاوس بارعإلاف اًفوذحم أدتبم دئاعلا نكي مل نإف

 هز ماا موتا. ""اردع وريف لا لشلا لفي ما ورمل« زوكات
 ءاوس ءاهبارعإ نم دب الف (يأ) هيلإ فاضي امب حرصي مل اذإو
 او ليقنا وه نا مك الز فنا ار روك ةئاحلا قلع
 ٠ وب 5 هوبأ ماق

 26 م ئرُق هيلعو ءاقلطم اّيأ برعأ برعلا ضعبو
 لا

 دئاعلا فذح زاوج يف اّيأ ُمَبْنَي اهتاوخأ نم (يأ) ٌريغو
 ىلا ٌوُهَو#» :ىلاعت هلوقك «ةلصلا تلاط اذإ رثكيو نسحيو ءأدتبملا

 يذلاب انأ ام مهضعب لوقو ؟”4أ5لإ ألا فَ هَل هامل ىف
 .مرضخم رعاش ؛ةدابع نب ةرم نب ةلع نب ناسغل ٠براقتملا نم )١(

 ردص فذحر اهتفاضإل مضلا ىلع (يأ) تينب دقف (مهبا) :يف دهاشلا
 .لضفأ وه ريدقتلاو .ةلصلا
 شيعي نباو 544/١ يدارملاو "5 مظانلا نياو 580 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 075/7 ةلازخلاو 495/١ يئيعلاو ١58/١. ١6868 دعاملاو 147

 5١/١. رردلاو 4/١ عمهلاو 87١ يطويسلاو

 .(ررماك) طا يف ةف

 يئاعم رظناو ؛*49/7 اهب أرق روعألا نوراه نأ ركذو .هيوبيس كلذ ىكح ()

 ."44/7 جاجزلل نآرقلا

 .هلإ ءامسلا يف وهو :ريدقتلاو ,84 :ةيآلا فرخزلا ةروس (1)



 دل -

 اذإو ”)[اًءوس كل لئاق ره يذلاب انأ ام يأ] ."'”اءةوس كل لئاف
 لع اًماَتظ ةءارق ىلع ىلاعت هلوقك ليلق فذحلاف ةلصلا لطت مل

 رعاشلا لوقكو '”4ٌةَضوُعَب ام الَثَمْؤو "”«نحَأ ىل 2

 *”هركلاو دجملا ليبس نع ُدِحَي الو هفس امب قطني ال دمحلاب نعي نم -4

 .(اًنيش) ظ يف )١(

 ١164/١., دعاسملاو ؟* ليلعلا ءافش يف لرقلا رظناو .(ءاوس) لصألا يف (؟)
 .ظ نم [] نيسوقلا نيب ام طقسو

 .184 :ةيآلا ماعنألا ةروس (*)
 يبأ نباو ءرمعي نب ىيحي أرق اهبو .نسحأ وه ريدقتلاو ؛عفرلا ةءارق ينعي

 ١086/4 رحبلاو 774/١ بستحملا رظنا .شمعألاو ؛نسحلاو ؛قاحسإ
 فذح لوصوم مسا يذلاف ؛بصنلاب (نسحأ) ةءارق ىلع امأ ."8/1؟فاحتإلاو

 717/١, يربكملاو ١548/١ نابصلا .هنسحأ يذلا ملعلا ىلع يأ ؛هدئاع
 ,75 !ةيألا ةرقبلا ةروس (4)

 (ام) نأ ىلع ةبؤرو كامسلا نباو رانبد نب كلام ةءارق يهو (ةضرعب) عفرب

 ردص عقي وه هريدقت فولحم أدتبمل ربخ (ةضوعب)و .يفرح وأ ؛يمسا لوصوم
 .ديكوتلل فرح امو (الثم) نم لدب (ةيفرعب) ف بصنلا ةءارق ىلع امأو .ةلصلا

 يناممو ١4/١ بستحملا رظنا ام نم لدب (ةضوعب)و ةفوصوم ةركن (ام) : ليقو
 118/١. نابصلاو 55/١ يربكعلاو 1١/*١١- ٠١4 حاجزلل نآرقلا

 .ينيعلاو ليلعلا ءافش ةياور يهو (دجملا) لدب (ملحلا) ظ يف (0)

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛طيسبلا نم تيبلاو

 ؛ملحلا دض هقسلا :هفس .هل سانلا دمح يف بغري :دمحلاب نعي :تادرفملا

 تافصلا ريف كلسي ال يأ ؛لمي ال :دحي ال .شحافلا مالكلا انه دارملاو
 ,ةديمحلا

 .اهلوط مدع عم ةلصلا ردص عقاولا دئاملا فدح دقف (هفس امب) يف دهاشلا

 - .هفس وه يذلاب ريدفتلاو



 -يمو كلام نبا ةيفلأ حرش

 , .هفس وه امب دارأ

 درفم ربخلاو اَلِإ فذحيو عطتقي نأ زوجي ال أدتبملا دئاعلاو

 ال ْذإ ؛ هفذح زبي مل ًةلمج وأ هّليدع وأ اًمرظ ناك ولف ءّرم امك

 يف زوجي الف «لصولل حلصي يقابلا نأل ؛ليلد هتدارإ ىلع ىقبي

 .لوقي وه يذلا تيأرو .كدنع'''و ءرادلا يف وه يذلا ءاج

 .دئاعلا فذح

 وأ لعفب اًبوصنم ًالصتم اًريمض ناك اذإ دئاعلا فذح نسحيو

 «هوجرن نم :هريذقت ؟ بهي وج رل نم : لثم لعفلاف .ء.فصو

 هدهاشو ءّلقأ فصولاو "''«شئنألا ِهيِهَتْنَد ام اَهيفَوط :هلثمو

 هلوف
 ماسي نأ اًمزاح أرما ىَهْني ام ملظلا لهأ ئغبلا بِقْعُملا يف -ه١ 520210 7 7

 445/1١ ينيعلا و "1 مظانلا نباو 7” ليلعلا ءافشو 145 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ع

 ١144/١. حيرصتلاو 1719/١ ينومشألاو 54/١ رردلا و 40/١ عمهلاو

 .(وأ) ظ يف )١(

 الا ؛ةيآلا فرخخزلا ةروص (؟)

 .(مأسي) ظ يف (7)
 .(ملظلا لدب (يغبلا) دروام رثكأو .هلئاق فرعي ملو طيسلا نم تيبلاو

 .منميو عدري :ىهلي .يدعتلاو ملظلا :يغبلا .ةبقاعلا نم :بقعملا :تادرفملا

 .لمي :امأسي .رمالا طبض وهو مزحلا نم :اًمزاح

 ؛«فصولاب بوصنملا دئاعلا فذحف ؛هبقعملا : لصألاو (بقعملا) : يف دهاشلا

 فادح ريثكلاو ؛ليلق وهو ؛هبقعأ يذلا :ريدقتلاو ؛يذلا ىنعمب ماللاو فلالاف
 َ ,فصرلاب بوصنملا ال حراشلا حضوأ امك لعفلاب بوصنملا دئاعلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش 6 اج

 أرما ”ىهني ام ملظلا لهأ يغبلا هبقعأ يذلا يف :هريدقت
 بوصنملا دئاعلا ناك ولف .قحلا كولس نم مأسي نأ اًمزاح

 ةلالدل فذحلا زجي مل .«تمركأ هاَيِإ يذلا ءاجك .ًالصفنم

 .مامتهالاو صاصتخالا ىلع لاصفنالا

 هلوقك ؛هيلإ فصولا ةفاضإب اًرورجم دئاعلا فذح زوجيو
 لوقو .هيضاق تنأ ام :ريدقتلا ''”4َنْساَف َتَأ ام ٍضْفاَنط :ىلاعت
 رعاشلا

 ""ابلاط ٌتنك يذلا ِكاردإب ينيمي ثنثنا اذإ يدالي ينيع يف رغصيو ١-

 ءالعلا يبأ لوقو

 *”لئانو ٌمزحو ٌمادقإو ٌفافَع عاف انأ ام ٍدجملا ليبس يف الأ -1

 171/١, ينومشألاو 07٠/١ ينيعلا و 501/١ يدارملاو 1 مظانلا نبا -

 .(يهتني) ظ يف )١(

 9” :ةيآلا هط ةروس (6)

 نب ورمع نب كلام نب نزام ينب نم بشان نب دعسل ةديصق نم ليوطلا نم (9)
 .ةراذ تبمده نيح : ميمت

 .لام نم ءرملا هعمجي ام دالتلا :يدالت .صخريو لقي :رغصي :تادرفملا

 .تفرصنا :تنثئا

 (يذلا) لوصوملا ىلع دئاعلا فذحف ؛هبلاط لصألاو (ابلاط) : يف دهاشلا

 .زئاج وهو .فصرلا ةفاضإب ارورجم هنوكل
 4١/١ ينيعلاو 77١ ليلعلا ءافشو ال مظانلا نباو 75١5/١ ليهستلا حرش
 ٠٠١ ءارمشلاو رعشلاو ١77/١ ينومشألاو اًضرع 444/7” ةنازخلاو

 ١9., يقوزرملاو
 2 .يرعملا ءالعلا يبأل ليوطلا نم (4)



 كن كلام نبا ةيفلا حرش
 لوصوملا هلثمب رج رحب رورجملا دئاعلا فذح اضيأ زوجيو
 ىلاعت هللا لاق ءهب يأ ؛ٌتررم يذلاب ٌرمك ءاقلعتم "وأ -

 هف شت امه ترش هي لم + جت ان

 ل ا

 قلع اي اًظفل لوصوملا هلثمب رج ٍفرحب ٌرج وأ . هب ثررم

 هلوق ردنو .فذحلا زجي مل ءهيف تبغر يذلا يف تدهزك

 قلع هللا هّبص نم ىلع ٌرُهو اهب ىفتشُي ٌةدهش يناسل ّنإو -07*

 .هيلع هنص دارأ

© 39 © 8 © 

 .«فصرلاب رورجملا دئاعلا فذح ثيح (لعاف انأ ام) يف :؛هب ليثمتلا -

 .زئاج اذهو ؛هلعاف انأ يذلا :ريدفتلاو

 ,019 دنزلا طقس حرش

 .(وأ) لدب (الإ) ظ يف )١(
 .ملعأ هللاو .هنم نوبرشت امم :ريدقتلا ."" :ةيآلا نوئمؤملا ةروس (؟)
 لآ نم تلطقس (9)

 .نادمه نم لجرل ليوطلا نم (4)

 .رجشلا ْرَمأ وهو .لظنح : مقلع .عمشملا لسعلا نيشلا مضب :ةدهش :تادرفملا
 عم فرحلاب رورجملا دئاعلا فذح دقف (هللا هبص نم ىلع) يف :دهاشلا

 رورجملا لوصرملا مسالا قلعتم فالتخخا عم ؛هيلع :هريدقتو ءرجلا فرح
 هللا هبص نم ىلع مقلع وهو :ريدقتلاو ء(هبص) وهو دئاعلا قلعتمو (مقلع)
 ,حراشلا ركذ امك ردان اذهو ؛هيلع
 ١٠١١/١ دعاسملا و "8 مظانلا نباو 7” ليلعلا ءافش و 45/7 شيعي نبا
 م1ا0//١ رردلاو ٠١ةال/5و 0/0 عمهلاو ٠ /؟ ةنازخلاو ١١ ينيعلاو

 ١74/١. ينومشألاو 85 يطربسلاو 50/79



 كلام نبا ةيفلأ حرش تح

 ء «٠

 فيرعتلا ةاداب فرعملا

 بهذمو «فيرعتلل فرح اللااو فلألا نأ ''"ليلخلا بهذم

 ؛نآلاو ءمنصل تالللا وحن يف ةمزال فيرعتلا ةادأ دازت دقو

 دازتو .لأومسلاو عسيلا يف اذكو . يتلا مع تاللاو .نيذلاو

 لا ٍتانب نع ٌكتيهن دقلو ًالقاسعو اًومكأ كتينج دقلو -4

 .اال#” ل4 5/7 هيوبيس )١(

 يوغل يوحن .؛يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ وه
 مجعم عضو ىلإ قبس امك «هيلإ قباس نود ضورعلا ملع طبنتسا .يضورع
 «نيعلا باتك هل .اهطبضو .فورحلا مجعأ نم لوأ رهو ؛ةغللا يف نيعلا
 تناكو ءه11/8١ ةنس يفوت .اهريغو «لكشلاو طقنلاو .دهاوشلاو .ضورعلاو

 ,؟" 4١ /؟ةاولا هاينإ ه١٠٠١ ةنم هثدالو

 ,؟77/؟ هيوبيس (؟)

 .لئاق ىلإ هزعي ملو ءديز وبأ هدشنأ : ينيعلا لاق ؛لماكلا نم (6)

 :اًمكأ. اًعسوت راجلا فذح ؛هملعي هنأك ؛كل تينج :كتينج :تادرفملا

 : القاسع .خبطلا دعب لكؤي معطلا بيل يرب يرطف تابن وهو ءءْمُك هدرفم

 «ةرورض ءايلا تفلحف ؛ريفاصعك ليقاسع هسايقو ءروفصمك لوقسع عمج
 ءيدر مجحلا ريغص ةأمكلا نم عون ربوألا تانب ,عقفلا نم ضيبألا وهو

 .معطلا

 ال ةضراع ةدايز سنجلا ِمَّلَع يف (لأ) تديز دقف (ربوألا تانب) يف دهاشلا

 .: .ربوأ تائب :لاقي ؛ةرورضلل ةمزال



 -ي5 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 هلوقو

 ''"هروصق ىلع باوبأ ُساَرُخ اهريسأ نم وِرْمَعلا مأ ٌدعاب 04

 هلوقو

 ("”هرمع نع سيف اي سفنلا ٌتبطو ٌتددص انَموِجو تفرع نأ امل كتيأر 71

 ١74 /"” فصنملاو 08/9” صئاصخلاو 48/4 بضتقملاو 885 بلعت سلاجم -

 ؟١/0١"ر 77+ .ا9١١/75و ١١8/١ صصخملاو 7١1/75 بستحملار

 557/١ يدارملاو "4 مظانلا نباو "68 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4١/١٠١١و

 ليقع نباو 5117 ليلعلا ءافشو الا /2 شيعي نباو لا” .؛"4١ فاصنإلاو

 .ةةمه ١/ ينيعلاو ١/١0

 يلجعلا مجنلا يبأل زجر نم )١(

 .ةضراع ةدايز ملعلا يف (لأ) ةدايز (ورمعلا مأ) :يف دهاشلا

 نباو ١98/١ دعاسملاو ١١4/9 فصنملاو 14/4 بضتقملاو ١١١ ناويدلا

 رردلاو 8١/١ ممهلاو ١7" فاصنإلاو 5/١٠و 177/5 و 44/١ شيعب

 ,ة”'/1

 .يركشيلا دوعسم نب سيق بطاخي يركشيلا باهش نب ديشرل ليوطلا نم (؟)
 : لضفملا ةياورو
 تبطو تيضر  اندالج تفرع نأ امل كتيأر
 ةدايز اًرييمت ةعقاولا سفن ةملك يف (لأ) تديز ثيح (سفنلا) :يف دهاشلا

 نري ركلا جيتيحا هبو ؛نييرصبلا دنع ريكنتلا بجاو زييمتلاف ؛ةرورشلل ةضراه

 .زييمتلا فيرعت زاوج ىلع
 "4 مظانلا نباو 474 .18 ةدمعلا حرشو "74 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 ١68/١ ليقع نباو١/14١ دعاسملاو 554 ليلعلا ءافشو 1١14/١ يدارملاو

 ١/"2. 1١4. رردلاو 67” معلا عمهلاو ”5١5/7 و 0507/١ ينبعلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش يو

 «ثراحلاك .فصو وأ ءلضفلاك ,ردصم نم هنع لِقْن ام حملل اًمإو

 .ءاوس هيف امهفذحو ماللاو فلألا ٌرْكِذَف ؛نامعنلاك «نيع مسا وأ

 ىلع بلغ هنأل .مالعألاب قحل ام (لأ)و ةفاضإلاب فرعملا نمو

 الإ ضعبلا كلذ ىوس هنم مهفيال ثيحب رهتشاو «هانعم هَل ام ضعب

 ."'”امهتوخإ نرد ''”رباجو هللا دبعل ؛نالأر نباو رمع نباك «ةنيرقب

 اهوحنو هذه قرافت الو «ةئيدملاو تيبلاو ةبقعلاو اًيرثلاو مجنلاكو
 قرطي اًفراط اَلِإ) : ثيدحلا يف امك .ءادنلا يف الإ (لأ)و ةفاضإلا

 ضراعلا '؟”هارتش ممم نايا يتلا 1

 هلوقو «'””نايبذ ةغبانو ,بلغت ىشعأ : مهلوقك هيف

 "يناجه مكلطخأ نأ ان الوشر هيتلك > ينب غلبأ الأ بمةا/

 «يئاط يسبنس يلهاج رعاش .نالأر نب رباجو 4٠. مظانلا نبا رظنا )١(
 ينغملا تايبأ حراشو "#87 و 514 ةسامحلاو 514 رداونلا بحاص هركذ

 .هرعشب داهشتسالا دنع ١,

 .(امهوخأ) ظ يف (؟)
 شبنخ نب نمحرلا دبع نع 70١/54)10450( هدنسم يف دمحأ هجرخأ (5)

 ليربج هيلإ طبهف ؛لْيَك نيطايشلا هتداك نيح ليوط ثيددح نم .يميمتلا
 ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لق :لاق ؟لوقأ ام١ :لاق 1 هدمحم اي* :لاقف

 ريخب قرطي اًقراط الإ قراط لك رش نمو" :لاق نأ ىلإ .«..قلخ ام رش نم
 1١ مظانلا نباو 53748)١1779( أطرملا رظناو 0 .٠ .نمحراي

 .ىدانم هنوكل هل ةمزاللا (لأ) هتقراف ثيح (نمحراي) : ثيدحلا يف دهاشلاو

 .(كارتشالا) م يف 04

 ؛امهتفاضإل امهيف (لأ) تفذحف :ةغبانلاو ىشعألا :امهيف لصألا نأ ينعي (4)

 .ةفاضإلاو (لأ) عمتجت ال ذإ

 ١ .لطخألا اهيف رجهي ةديصق نم ؛يدعجلا ةغبانلل رفاولا نم (1)



 - ندور كلاع نبا ةيفلأ حرش
 ىكح ءادن وأ ةفاضإ ريغ عم ماللاو فلألا هذه فذحت دقو

 اذه :'"”يبارعالا نبا ىكحو .هيف اًكرابم نينثا موي اذه :2!'هيوبيس

 هلرقك .مرجنلا رئاس يف هزاوج معزو ؛اعلاط ُقوُيَع

 © فا اودع كالا نأ لق . ةليقل موي كنه نارثذاذإ هز

 همسا تقحل يذلا فورعملا رعاشلا لطخألا ينعي (مكلطخأ) :يف دهاشلا
 .ةفاضإلاو (لأ) عمتجت ال ثيح ءاهفذح هفاضأ املف ؛ةبلغلل (لأ)
 004/١ يئيعلا و 1٠ مظانلا نباو 459/١ ملعالاو هيوبيسو ١74 ناويدلا

 47/١. رردلاو 7/١ عمهلاو 505/4 ةنازخلاو

 )١( يدارملا رظنا ١/ 517مظانلا نباو 40

 4٠. مظانلا نبا (؟)
 ريثك ؛ةغللاب ملاع ؛ةفوكلا ءاملع نم دايز نب دمحم وه يبارعألا نباو
 باتكو ؛ءاوثألاو ؛رداوتلا :اهنم فيئاصت ةدع هل ءرعشلل ةياورلاو ظفحلا

 ءابنإ .ه١16١ ةلس هتدالو تناكو ١2771.ةنس يفوت .رعشلا يئاعمو ؛ليخلا

 ,1717/1 مالعألاو ١؟8 /؟ةاورلا

 .(يدعسأب) مو لصألا يف ةرفإ

 ةياورو (اودغ) لدب (دعب) :ناويدلا يفو .ةزع ريثكل ؛ليولطملا نم تيبلاو
 .(ناربدأ) رردلاو عمهلا يف يطويسلا
 .عبيوتلاو عباتلا:هل لاقي .ءازوجلاو اًيرثلا نيب مجن :ناربد :تادرفملا

 : اًردغ .ايرثلا عولط مِلُع ملط اذإ ءاهعبتي يأ ء.اّيرثلا ربدي هنأل «ناربد يمسو

 .ةرشع مجنلا دوعس :دعسأ .ةملكلا مال واولاف .ةادغ
 «ةبلغلاب ملعلل ةمزاللا (لأ) رهاشلا فلح ثيح (ناربد) يف :يف دهاشلا
 ىلع ءادن الو ةفاضإ نود رعاشلا اهفذح هنم ءزج لأف «ناربدلا لصألاو

 .ثيبلا ماقتسال نيونتلا فدحو .فلالاب ناربدلا اذإ :لاق ولو «ليلقلا
 508/١ ينيعلا و 4١ مظانلا نباو 78/١!١ ليهستلا حرشو 48 ناويدلا

 ١//4. رردلاو ى““ ١/ عمهلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش يو

 ءادتبالا

 .ةديزملا ريغ ةيظفللا لماوعلا نع درجملا مسالا وه أدتبملا

 .هل ىفتكمل اًعفار افصو وأ ١ هنعع اًرخم

 أول :لثم ؛لّوؤملاو .مئاق ديزك حيرصلا هيف لخدي مسالاف

 ٌجرْخُم ؛ةيظفللا لماوعلا نم دّرجملاو '”عبُكَل ربح اوُموُسَت

 لخدم «ةديزملا ريغو .ّنظ ئّلوعفم '''ٍلّوأو ّنإو ناك مسال

 '77هبيأ لإ ملِإ ني اًمر» ءديز كبسحب :وحنل
 .كاردو ٍلازن :وحنل ٌحرخُم ءافصو وأ هنع اًربخُمو

 ىفتكي ال ذإ ؛ ديز هاوبأ مئاق : وحنل حرخم ؛هب ىفتكمل اعفارو

 , هع هعوفرمب

 0 ””ذاع ديز نم .ديزك ١ ا را وذ امإ أدتبملاو

 ىلإ دنسم فصو امإو 00 ديز الول .,ورححن ردقم وأ]

 مركم امو ؟ناذه راسأ : : نم ؛مركمو راسك «هبئان وأ لعافلا

 )١( :ةيآلا ةرقيلا ةروس ١184,

 .(ىلوأو) ظ يف (؟)

 .5؟ :ةيألا نارمع لآ ةروس (*)

 .ظ نم (دوجوم) تطقس (1)

 ١7 :ص ةيفلألا يف كلام نبا تيب نم ءزج ةلمجلاو .(اًرذاع) ظ ين )0

 .ظ نم طقس [] نيسوقلا نيب ام 000



 -ي0 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 هبش ةّدْشل ؛ هربخ نع هعوفرمب ىئغتسا برضلا اذهف .نارمعلا

 نم برقم ىلع دمتعي ىتح هلامعتسا نسحيال ْمُن نمو كا ”لعفلا

 هلوقك ماهفتسا نم لعفلا
 ("”َنطَق نم شيع ٌبيجعف اونعظي نإ ؟اَنَمَظ اًرَرَن مأ ىملس موق نط انأ -4

 هلوقك يفن وأ

 "”ةلاقأ نم ىلع يل انوكت مل اذإ امتنأ يدهعب فاو ام ئليلخ -

 هلوقك دمتعي ال دقو

 (*!ٍتّرَم ٌريطلا اذإ بهل ةلاقم اًيِفلُم كت الف بهل ونب ٌريبخ ١-

 .(لعفلل ههبش) ظ يف )١(

 .هلثاق فرعي ملو طيسبلا نم (؟)

 .لَحَر :نعظ .ميقم : نطاق :تادرفملا

 نوكل ؛ربخلا دسم (مرق) لعافلا ٌدس دقف (ىملس موت نطاقأ) : يف دهاشلا

 .ماهفتسا ىلع اًديتعم افصو (نطاق) أدتبملا
 ١60؟/١ ينيعلا و 75١4/١ دعاسملاو ؟ا١ ليلملا ءافش و 5١ مظانلا نبا

 ١"7, بهذلا روذش و ١/:14 ينومشألاو ١87/١ حيرصتلاو

 .هلئاق فرعي ملو ليوطلا نم (*)
 مسال ربخلا دسم (امتنأ) لعافلا دس ثيح (امتنأ باو ام) :يف دهاشلا
 .يفنلا ىلع هدامتعال أدتبم عقاولا لعافلا
 مظانلا نباو 5١4/١ دعاسملا و 51/١ ليلعلا ءافشو 554/١ ليهتلا حرش

 ١/١! رردلاو ١591/١ ينومشالاو 087 ينغملاو 015/١ ينيعلاو 4١

 .848 يطويسلل ينغملا دهاوش حرش و 44/١ عمهلاو

 : .يط نم لجرل ليوطلا نم (؛)



 كد كلام نبا ةيفلأ حرش
 .دّشرلا ولوأ ٌرئاف : هلثمو

 :وحن هقباطو عومجم وأ ّىنثُم نم هدعب امل فصولا ناك ىتمو
 هل رهين انو ربخ ناك ؟نوديزلا نومئاقأو ؟ناديزلا نامئاقأ
 0 , تَهلاَ ْنَع َبنأ ٌبِغارأ» :ىلاعت هلوقك درفمل ناك ىتمو

 ا اندم يقو  رعاف لعن امو ادهم ةوكيدذأ راج

 اًمأو ءءادتبالاب عوفرم أدتبملا ْنأ نييرصبلا دنع فالخ الو
 .أدتبملاب هعفر حيحصلاف ربخلا

 نم (ةدهاش)و (ّرَب) ك «ةدئافلا هب لصحت ام أدتبملا ربخو

 .ةدهاش ىيدايألاو ّرَب هللا كلوق

 اهطابترا طرشب ةلمج نوكيو ؛دارفإلا ربخلا يف لصألاو

 نيرمأ دحأب طابترالاو .أدتبملاب

 ركذل اّمإ «أدتبملا ىنعم ىلع ةلمتشم ةلمجلا نوكت نأ لوألا

 .مهردب ناوئم ُنمسلاك هريدقت وأ ؛هوبأ ماق ٌديزك] ءاهيف هريمض

 مدع عم ربخلا دسم (ونب) لعافلا ذس ثيح (بهل ونب ٌريبخ) :يف دهاشلا -

 طرتشي امك يفن وأ ماهفتسا ىلع أدتبم عقاولا (ريبخ) فصولا دامتعا
 .طرشلا اذه طارتشا مدع ىلع نويفركلا ٌجنحا تيبلا اذهبو ؛نويرصبلا

 ١189/1١ ليقع نباو "0 ليلعلا ءافشو 4١ مظانلا نب راو 709/١ ليهتلا حرش

 44/١. عمهلاو 77 ١/ رردلاو ١//١91 حيرصتلا حرشو 018/1١ ينيعلاو

 )١( :ةيآلا ميرم ةروس 47

 .(لمحتم) ظ يف (؟)



 -ين5 كلام نبا ةيفلإ حرش

 ُساَيِلَرظ] : ىلاعت هلوقك «هيلإ هب اًراشم ''”[اهيف ّنأل اًمإو .هنم يأ

 نام د[ "ىلع لوقكأ ءادتيملل اًئمضتم وأ 0 جأيح َكِلَد ىلا
 "م9 يولْضا نب ْميِض ال نإ ةرلَصلا أمن, يتكلاب تزكينب
 وت داعم 39 0 نال انإو ””لجرلا معن ديز هلثمو

 م9 ٌةَعراقلا ام 9 ةعرافلا» و "”4 09 ُهَئاذل ان (9 ةتاملا»

 هللا ''”يقطنك ؛ئنعم أدتبملا سفن ةلمجلا نوكت نأ يناثلا

 .ظ نم [ ] نيسرقلا نيب ام طقس )١(

 51 :ةيآلا فارعألا ةروس (؟)
 هربخو يناثلا أدتبملاو ءريخ ؛هربخو ؛ٍناث أدتبم كلذو ؛لوأ أدتبم :سابل

 .دهاشلا وهو ءأدتبم عقاولا (كلذ) ةراشإلا مسا اطبارلاو ؛لوألا أدتبملا ربخ

 .ظ نم [] نيسرقلا نيب ام طقس (")

 ١9٠ :ةيألا فارعألا ةروس (8)
 (عيضن ال انإ) ةلمج نإن (نيحلصملا رجأ عيضن ال انإ ...نيذلا) ةيآلا يف دهاشلاو

 رهاظلاب ءانغتسا طبارلا ىلع لمتشت ملو (نيذلا) لوألا أدتبملل اًربخ تمعقو

 .ملعأ هللاو .باتكلاب نوكسمي نيذلا يأ ؛«مهرجأ عيضن ال : لصألاو (نيحلصملا)

 نكي مل نإو ةلمجلاب رابخإلا حصو ؛هربخ هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ءأدثبم ديز (0)
 « لجر لك هتحت لخدي ماع (لجرلا) ةيربخلا ةلمجلا لعاف نأل ءطبار اهيف

 دتبم عقاولا ديز مهنمض نمو

 .ريخأتلاو ميدقتلاب (أدتبملا اهيف نأل) ظ يف )١(
 ” ١. :ناتيآلا ةقاحلا ةروس (0)

 دهاشلاو .لوألا ربخ ةلمجلاو ؛ةقاحلا هربخ ؛ِناث أدتبم ءامو ؛لوأ أدتبم ,ةقاحلا

 .طبارلا نع كلذب يفتكاف ؛ةيناثلا ةلمجلا يف (ةقاحلا) لوألا أدتبملا ظفل راركت

 .ةقباسلا ةيآلاك اهيف دهاشلا .,5 ١« :نائيآلا ةعراقلا ةروس (4)

 .(يقطن وحن) ظ يف (9)
 ؛لوألا ربخ ةلمجلاو ؛هربخ بسحو ءٍناث أدتبم ةلالجلا مساو ؛لوأ أدتبم يقطن

 ,كقلمن وه «يبسح هللا :كلوق نأل ؛طبارلا نع ينغتساو



 كلام نبا ةيفلأ حرش هج

 هلوق هنمو ءهل تقيس ام ريمض ىلإ ةجاح الو ءاهب ىفتكيف .يبسح

 ردصأأ ُةَصِحَس ب انإَتجو "74مهَلا دسم ا ْمهَوْعَاط ىلاعت
 .رهظألا ىلع "89 دع هنأ ره نيو "هتك ني

 افالخ ءادتبالا ريمض لمحتي مل اًدماج ناك نإ درفملا ربخلاو

 مل نإف اًقتشم ناك نإو .هللا دبع اذهو .كرخأ ٌديزك ؛نييفوكلل

 اذه راتتسا بجيو .قلطنم ديزك ءأدتبملا ريمض عفر اًرهاظ عفري
 بجيف هريمض عفرف هل وه نم ريغ ىلع ربخلا ىرج اذإ الإ ريمضلا
 ديز :وحن ءال مأ سبللا فيخأ '*'ءاوس اًقلطم هزورب نييرصبلا دنع

 .ورمع ربخ هبراضو ءأدتبم ورمعو ءأدتبم ديزف ءوه هبراض ورمع
 نأ مهوتي المل ؛ ديز ىلع داعو ؛ٌررْبأ (*”[لعاف وهوز] هل ءاهلاو

 ركذ مزلي الو «يه هتبراض ديز دنه :لوقتو .برضلا لعاف اًرمع

 )١( ؛ةيألا سنوي ةروس ٠١

 فوذحم لعفل قلطم لوعفم ناحبسو ؛هيلإ فاضم مهو .أدتبم ,.ىوعد

 ةلمج تنغتساو .«ىوعد أدتبملا ربخ ةيلعفلا ةلمجلاو «كناحبس حبسن :هريدقن
 .ىنعملا يف أدتبملا يه ؛حيبستلا يهو ءربخلا ةلمج نأل «طبارلا نع ربخلا

 هال :ةيألا ءايبتألا ةروس (؟)

 ربخ ةلمجلاو ءرخؤم نا أدتبم راصبأو ؛مدقم ربخ ؛ةصخاشو ؛لوأ ادتبم ؛ يه
 .لوألا أدتبملا سفن يه ربخلا ةلمج نركل ؛طبارلا نع ينغتساو .لوألا أدتبملا

 ) )6:ةيآلا صالبخإلا ةروس ١

 نآل ؛طبارلا نع ينغتساف ءوه لوألا أدتبملا ربخ (دحأ هللا) ةيمسالا ةلمجلا

 .أدتبملا سفن يه ربخلا ةلمج

 ) )4.(فيخأ ءاوس) لدب (فيخ يأ) ظ يف
  (0).ظ نم [] نيسورقلا نيب ام طقس



 -ي2 كلاع نبا ةيفلأ حرش

 هلوف مهل دهشيو «سبللا نمأل «نييفوكلا دنع يه

 (7١تملع دقو اهوناب دجملا ىرُذ يمون ١-

 .فرظلاو ءرورجملاو راجلا أدتبملا نع هب ربخُي اًممو
 ىلع اًقداص ىّنعم "”امهنمضتل ؛ اًدغ رفسلاو "”ِوَنِي ُدَمَحْلا طك
 وهو .رقتسم*'و نئاك وحن درفمب هريدقت كلو :“''أدتبملا
 .رقتساوأ ناك :وحن ةلمج وأ .حجرألا

 هب ربخي دقو «ىنعملا مسا نع اًبلاغ نامزلا مساب ربخُي امنإو

 ءتقو نود اًنقو هعوقو يف ىنعملا ''”وساك ناك اذإ نيعلا مسا نع

 :هزجعو ؛هلئاق ىلع فقأ ملو ؛طبسبلا نم تيب ردص )١(
 ناطستتر نانوعسم كلذ هئكب

 نع (اهوناب) قئشملاب ربخأ هنأ كلذو (اهوناب ... ىرذ يموق) :يف دهاشلا
 نم ربخ ىنعملا يف (اهوناب)و «لوألا نع ربخ ةلمجلاو (ىرذ) يناثلا ادتبملا

 نمأل ؛مه اهونب :لوقيف طبارلا ريمضلا زربي ملو (موقلا) لوألا أدتبملا
 (اهوناب) نأ نظي نأ عماسلل نكمي ال هنإف ؛دارملا ىنعملا حوضوو سبللا
 مهنأل ؛موقلل فضو امنإو ؛هنع اًربخ ناك نإو (ىرذلا) يناثلا أدتبملل فصو

 .دهاوشلا دورول «نييفوكلا بهذم ىلع كلذو .:ةينبم ىرذلاو نونابلا مه
 .اًمئاد ريمضلا زاربإ نوبجويف نويرصبلا امأ

 0177/١ ينيملاو 188 ليلعلا ءافشو ١8١6/١ ليقع نبار 4 مظانلا نبا
 عمهلاو 144/١ يئومشألا و 117/١ حيرصتلا حرشو ١85 دهاوشلا صيلختو
 .الا؟ /١رردلاو 0/1

 ؟ :ةيآلا ةحتافلا ةروس (؟)

 .(اهنمضتل) ظ يف (9)
 .(ربخلا) مو لصألا يف (4)
 .(وأ) ظ يف (0)
 .(مسا) مو لضألا يف (1)



 هك 1 8 كلام نبا ةيفلأ حرش
 اًيأ يف درولاو ءزومت يف بطرلاك

 يف كلذو «ةدئافلا لوصح طرشب ربخلاو أدتبملا ٌركَنُي دقو

 .هليدع وأ فرظ ربخلاو ةضحم ةركن أدتبملا 0 نأب بلاغلا

 ماعلا ىلع ديكو را «لجر رادلا يفو «ةرمن ديز دنعك .مدقم

 امإ صتخي وأ .انل ل ام 0 ؟ مكيف ىتف له وحن
 امإو ءاندنع ماركلا نم لجرو ' 4و ديملو# وحن فصوب
 ْ اد كب و .ةقدص '؟”فورعمب رمأ» :وحن ''لمع

 .نيزي ٌرب لمع وحن ؛ةفاضإب اًمإو ءريخ ريخلا يف ةبغرو

 هلوقك اهنع رابخإلا ةدافإل ركُذ ام ريغ يف ةركنلاب أدتبُي دقو

 .(وحن) لدب (امك) ظ يف )١(
 ةركنلاب ءادتبالا غوسو .(ريخ) ةدايز ظ يفو 151١ :ةبآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 .(ريخ) ربخلاو (نمؤم) ب اهفضو (دبع)
 .(لمعب) ظ يف (9)

 .(فورعملاب) ظ يف (4)
 417 -41/؟ (ةاكزلا باتك) يف ملسم هدروأ لوطم ثيدح نم ةمطق اذه (0)

 اي* :هلهتُي يبنلل اولاق ْقك يبنلا باحصأ نم اًسان نأ هن رذ يبأ نع :هظفلو

 نع يهنو ؛ةقدص فورعملاب رمأ ...روجألاب روثدلا لهأ بهذ هللا لوسر

 ثيدحلا ؟ةقدص ركنم

 ىلع حبصي»: ظفلب ةرمو ؛قباسلا ملسم ظفلب ةرم ٌرذ يبأ نع دمحأ هجرخأو

 ةقدص فورعملاب رمأو» :لاق نأ ىلإ '. 2ةقدص مكدحأ نم ىمالس لك
 ,.١؟ال/86 .«ةقدص ركنملا نع يهنو

 هدعب رورجملاو راجلا نأل (رمأ) ةركنلاب ءادتبالا زاوج ثيدحلا يف دهاشلاو

 .(ةقدص ركنم نع يهن) اذكو .(ةقدص) ربخلاو هل لومعم (فورعمب)



 © كلام نبا ةيفلا حرش
 1” بع وجو ءاسن مويو انل مويو انئيلع مويف -57 ) 1و : 1

 هلوقو

 "”يقراش لك ُهَُْض ىفخأ ٍكاّيحُم اَدَبذُمَف ءاضأ دق مجنو انيرس -"4

 نبا لوقو ''[كب ءاج ٌةيشو] ."'بان اذ ًرهأ ُرَشو

 ,/4 نيرمعملا يف يناتسجسلا

 ةدافإل ؛ةعبرألا مضاوملا يف ةركنلاب ءادتبالا زاج دقف (موي) :يف دهاشلا

 .ميسقتلاب اهنع رابخإلا
 نيتلمجلا يف اهب ربخملا ةلمجلا طبار فذح وهو ءرخآ دهاش تيبلا يفو

 .هيغ رسن مويو هيف ءان موي ريدقتلاو . نينريخألا

 مظانلا نباو "45 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 44/١ ملعالاو هيوبيسو ةال ناويدلا

 حرش و الن5؟ 6 ليلعلا ءافشو 56/١ ينيعلاو فورم دعاسملاو 6

 ١97 دهاوشلا صيلختو ١٠ال ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ”١47 ةيدرولا ةفحتلا

 ,ي1/ رردلاو ١٠١ / عمهلاو

 .هلئاق فرعي ملو ؛ليوطلا نم (؟)
 كلذو ؛اهنع رابخإلا ةدافإل ءةركنلاب ءادتبالا زاج ثيح (مجنو) :يف دهاشلا

 .لاحلا واوب اهقبسل
 045/١ ينيعلاو 7١4/١ دعاسملاو 15 مظانلا نباو 58١ ليلعلا ءافش

 ,ال"/١ رردلاو ١/ ٠6١١

 دهاوش حرشو ١47 ةفحتلا حرشو 4118 ينغملاو 70١ لاثمألا عمجم )م

 ١١9, ةفصتلا حرش

 .اهنع رابخإلا ةدافإل زاجو ءةركن وهو ءأدتبم رشف
 .ظ نم طقس [] نيسرقلا نيب ام (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 22
 21 101110100 قُتل لشئ 2221 2 ا 7 ع

 ذإ ربخلا ميدقت زوجيو ءربخلا ريخأتو أدتبملا ميدقت لصألاو

 وأ نيتفرعم ربخلاو أدتبملا نوك اهنم بابسأ هميدقت نم عنميو
 .كقيدص ٌديزك .هنع ربخملا نم هب ربخملا نيبت ةئيرق الو نيتركن

 لوقو: ا ""انهل جوز ال ةأرما ةنيكسم ةنيكسمو ؛هل ةجوز ال لجر

 رعاشلا

 هللا لوسر مع نبا .«بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا وه )غ1

 تباث نب ديزو بعك نب نبأ ىلع نآرقلا ضرع .ريسفتلا رحبو ةمألا ربح
 ينوتو نينس ثالثب ةرجهلا لبق دلو ؛نيعمجأ رق بلاط يبأ نب يلمو
 .4؟0 ١/ ةياهنلا ةياغ .ه548 ةنم ءهرصب فك دقو فئاطلاب

 انثدح :لاق ؛ةبيش يبأ نبال ءراثآلاو ثيداحألا يف فنصملا باتكلا رظنا (0)

 سابع نبا لئس» :لاق ؛مساقلا نع رفعج نع صفح انربخأ :لاق ءركب ربأ
 )١15770( 175 /* .؛ةدارج نم ريخ ةرمت :لاقف ةدارجلا بيصي مرحملا نع

 .141 -4١؟ ةفحتلا حرش رظناو .1417/ أطوملاو

 :لاق .مساقلا نع ةبيش يبأ نبا جرخأ :لاق .15+ /" روثنملا ردلا يفو

 .!ةدارج نم ربخ ةرمثا :لاقف ؛ةدارجلا ديصي مرحملا نع سابع ن نبا لثسم

 )١١١9(, "ا١/4 ءافخلا فشك بحاص هدروأو

 ةرمث لكف .؛ةقيقحلا اهب ديرأ اهنأل (ةرمت) ةركنلاب ءادتبالا زاوج :دهاشلاو

 .رمتلا دارفأ عيمج تمعف «رابتعالا اذهب ؛ةدارج لك نم ريخ

 نيكسما :ي هللا لوسر لاق لاق حيجن يبأ نع 567/4 دئاوزلا عمجم رظنا (7)
 ةنيكسم ةنيكسم .؛لاملا ريثك ناك نإو ةأرما هل سيل لجر نيكسم نيكسم
 مسلط ."لاملا ةريثك تناك نإو جوز اهل سيل ةأرما ةنيكسم
 .(50848) "48/5 طسرألا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ؟"0يعابألا لاجرلا ءانبأ ٌنهونب انئانبو انئانبأ ونب انونب -06

 ىلإ 7" ٍلعفلاو اًدرفم أدتبملاو ًالعف ربخلا لوك اهنمو

 ؛كاوخأ اماقك «هميدقت زاج عمج وأ يّنُث ولف ؛ماق ديزك ؛هريمض

 بيغرتلا باب) يف (188) 178/١ ررصنم نب ديعس يبأل نئسلا باتك يف و
 لجر نيكسم نيكسم» :و هللا لوسر لاق :لاق حيجن يبأ نع (حاكنلا يف

 ناك نإو :لاق ؟لاملا نم اًينغ ناك نإو هللا لوسر اي :اولاق .ةأرما هل سيل
 :اولاق .جوز اهل سيل ةأرما ةنيكسم ةنيكسم ةنيكسم :لاقو .لاملا نم اًينغ

 .؟لاملا نم ةينغ تناك نإو :لاق ؟لاملا نم ةينغ ثناك نإو هللا لوسراي

 نأ اقْوو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ؛41/7” بيهرتلاو بيغرتلا يفو
 ىلع اهجوز نيعت ةأرما اهعاتم ريخ نمو .عاتم ايندلا» :لاق هِي لوسرلا
 جوز ال ةأرما ةنيكسم ةئيكسم؛هل ةأرما ال لجر نيكسم نيكسم .ةرخآلا

 .«اهل
 نّيعت ةنيرق دوجول (لجر) أدتبملا ىلع (نيكسم) ربخلا ميدقت :دهاشلاو
 ءامهيف لصالا وه اذهو ءاًفتشم ربخلاو اًدماج أدتبملا نوك يهو :أدتبملا
 .(ةأرما ةنيكسم) يف لاقي كلذ لئمو
 ةاحنلا دنع هب داهشتمالا رثك دقو .بلاغ نب مامه قدزرفلل ليوطلا نم تيبلا )١(

 88/١. باطخلا نب رمعل :ليق ةئازخلا يفو .نييضرفلاو نايبنا لهأ و
 ين أدتبملل هتاواسم عم (انونب) ربخلا مدق دقف (انئانبأ ونب انونب) :يف دهاشلا

 انئانبأ وئب هلصأف .ءانبألاب ءانبألا ينب هيبشت وهو ءدارملاب ملعلل ؛فيرعتلا

 هيبشتلا بلق ىلع ءاج هنأو هربخلل هيف ميدقنال تيبلا نإ :لاقي دقو .انينب لثم

 .ةغلابملل

 ؟؟١/١ دعاسملاو 480 مظانلا نباو 951/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 711/ ناويدلا
 ةنازخلاو ١87 ليلعلا ءافشو 77/8١و 184/١ شيعب نباو 6" ١/ ينيعلاو

 ينغملا دهاوش حرشر ١98 دهاوشلا صيلختو 45 فاصنإلاو 0١

 15/١",. ناريصلاو 7لم/١ رردلاو ٠؟/١ عمهلاو 848 يطويسلل

 .(دنسم) ظايف (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش مود

 نأ زرجي ال اذه لغم نأ ''ةيشلا مالك مهريو .كتوخإ اوماق

 : "وحن تيبلا لدب لاق ولف ءربخ هيف لعفلا نأ هيلع قدصي

 ارصحنم هلامعتسا دصق وأ ارق ينباك '*اربخ لعف "”ناكوأ

 لعفلاو درفم هيف أدتبملا ءارق ينباب ليثمتلا َنأل ؛ حضوأ ناكل

 .هريمض ىلإ دنسم

 يتلا رابخألا نم أدتبملل '*”ام ةلمج راصحنا نايب دصق :اهنمو
 دقتعم ىلع ُدرلا يف ءرعاش ديز امنإ :كلوقك «عازنلا اهيف حصي

 روصحملا (امنإ) ىلع لمحو «هرعش ال هتباتك وأ .هرعشو هتباتك

 هلوق ردنو ؛«ىنعملاب رضي ال الإ عم ميدقتلا نأ عم ؛يفن دعب الإب

 "!ُلّوَعُملا كيلع اَلِإ لهو مهيلع ىجنرُي رصنلا كب الإ له بر ايف 5

 : وحن ؛ءادتبا مالب نرُق أدتبم ىلإ اًدئسُم ربخلا نوكي نأ اهنمو

 )١( ةيفلألا يف كلام نبا لاق م١

 ارصختمهلاممتسادصق وأ  اربضلا ناك لعفلا ام اذإ اذك

 .(يلوق) ةدايز ظ يف (5)

 ,(ناكل) مو لصألا يف (9)

 .(اربخ) ظ يف (4)

 .(امإ) ءو لصألا يف (5)

 .(ىجتري)'لدب (يغتبن) ناويدلا يفو .يدسألا تيمكلل ؛ليوطلا نه (1)

 روصحملا (كب) رورجملاو راجللا ربخلا مدق دقف (رصنلا كب الإ) ' يف دهاشلا

 .رعشلاب صاخخ اذهو ء(رصنلا) أدتبملا رخأو الإب

 ١١4/١ ليقع نباو 584/١ يدارملاو 15 مظانلا نباو ١541 تايمشاهلا

 75١١/١ ينومشألاو 787 ليلعلا ءافشو 0714/١ ينيعلاو 7١١/١ دعاسملاو

 ,ال١/5 رردلاو ١١/١ عمهلاو ١/ ”١77 حيرصتلاو



 -ي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نمك ءاًماهفتسا نمضتملا وحن ."'”رّدصتلا بجاو وأ .مئاق ديزل
 ؟ |ادحنم يل

 اهنم ٌبابسأ ربخلا ميدقت ٌبجويو

 :وحن ؛ةضحم ةركن أدتبملاو ؛هليدع وأ اًفرظ ربخلا نوك
 .رطو يلو ءمهرد يدنع

 لصتا ام ىلع دئاع ريمض أدتبملا عم نوكي نأ اهنمو
 47 ايهلتك مسا: نعي .نولووك "رحل
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 .(ريدصتلا) ظ يف )١(
 .(ربخلا هب) مو لصألا يف (1)
 .لاح وازييمت ءادبزو .ءرخخؤم أدتبم :لثمو ءمدقم ربخ ؛ةرمتلا ىلع (*)

 .ربخلا ىلع دوعي ريمض ىلع أدتبملا لامتشال ربخلا ميدقت دهاشلاو

 .١5؟/١ ينومشألاو 7١4/١ ليقع نباو ١77 ةدمعلا حرش رظنا

 نب زيزعلا دبع ىلوم ؛حابر نب بيصنل ؛ليوطلا نم تيب نم ءزج اذه (4)
 : همامتب وهو ؛ىليل نونجمل :ليقو ؛ةيمأ ينب ءارعش لوحف دحأ ؛ناورم

 اهبيبح نيع هلم نكلو ىلع ٌةردق ِكب امر ًالالجإ كباهأ
 (اهبيبح) أدتبملا رحخأو (ءلم) ربخلا مدق دقف (اهبيبح نيع ءلم) : يف دهاشلا

 ريمض ءاهلاف ءربخلا هب لصتا ام ىلع دوعي ريمضب أدتبملا لاصتال ؛اًبوجو

 ربخلا ميدقت ىلع مهضعب هب دهشتساو .ربخلا اهيلإ فاضملا نيعلا ىلع دوعيب

 .ةفرعم أدتيم (اهبيبح)و ةركن هنوكل ؛(ءلم)

 ةدمعلا حرشو ١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ل١ نونجملا ناويدو 578 بيصن ناويد

 هاا ١/ ينبعلاو 586 ليلعلا ءافشو 2١94/١ ليقع نباو 7 مظانلا نباو ١7

 4١١/١. ىلآللا طمسو ٠١١ دهاوشلا صيلختو ١557 ةسامحلا ناويد حرشو

 رسب



 كلام نبأ ةيغلأ حرش 2©

 .ىّنعمو اظفل رخأتم ىلإ هعم ريمضلا داع أدتبملا مدق ول ذإ

 ىتمو ؟ديز فيكو ؟اريصن هتملع نم نيأ وحن .ماهفتسالا

 .ديز ''”مئاق امنإ ؛وحن ءاًروصحم أدتبملا نوكي نأ اهنمو ؟ءاقللا

 يف ؛ديز :كلرقك ةلالدلل ربخلاو أدتبملا نم لك فذح زوجيو

 فرذحم ديزف ؟ديز فيك باوج يف .فلدو ؟كدنع نم باوج

 .عبسلا اذإف تجرخ هنمو .أدئبملا فوذحم فندو «ربخلا

 هتمتت "0َنْضَحي َرَل تلات :ىلاعت هلوق يف اًعم افذحو
 ,رهشأ ةثالث نهتدعف

 باوجلا قيلعت طرشب ةيعانتمالا الول دعب أدتبملا ربخ لوألا

 ل ديز الول وحن .بلاغلا وهو ادعيملا شفت ىلع

 ةبسنن:نلع باوجلا عانتما قلمي دقو: ةكترزل تام: ليزا الولا :هريدقت
 الول» هلك هلوقك هركذ بجو ليلد لدي مل نإف .أدتبملا ىلإ ربخلا

 (؟”«نيباب اهل تلعجف ةبعكلا تمدهل مالسإلاب دهع وثيدح كموق

 .(ماق) مو لصألا ين )01(

 4 :ةيألا قالطلا ةروس (؟)

 .(كتمركأل) مو لصألا يف (*)

 - تبنت مهتاياور لك نأ عم .نيئدحملا نم حراشلا ظفلب ءاور نم دجأ مل 6



 -يي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ريبزرلا لوقو

 ''"اهتطبخل اهلوح اهونب الولو -4

 .هيلع ليلدلا مدعل (الول) دعب ربخلا ركذ وهو .دهاشلا
 باتك) يف اعيمج نر ةشئاع نع رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ دقف

 نعو .«تلعفل رفكلاب كموق ناثدح الول» : ظفلب (ةكم لضف باب ءجحلا
 4..تيبلا تضقنل رفكلاب كموق ةثادح الولا :ظفلب ةشلاع نع هيبأ نع ماشه

 .1..تيبلاب ترمأل ةيلهاجب ٍدهع ثيدح كموَق نأ الول» : ةشئاع نع ةورع نعو

 رصقي نأ ةفاخم رايتخالا ضعب كرث نم باب .ملعلا باتك) يف هجرخأو ,11
 ,"ا/ 757/1١ (هنم دشأ يف اوعقيف هنع سانلا ضعب مهف
 - 88/9 ظفللا يف فالتخا عم ةشئاع نع ثيداحأ ةدع يف ملسم هجرخأو
 5١4. /8 (ةبعكلا ءانب ؛جحلا كسانم باتك) يف يئاسنلا هجرخأ اذكو 5

 ,ةفلتخم ظافلأب 5

 148 /؟ (رجججلاب فاوطلا باب .كسانملا باتك) يف ةجام نبا هجرخأو
 ,(805) 7١5/7 (ةبعكلا رسك يف ءاج ام باب ءجحلا) يف يذمرتلا اذكو
 )8٠١(. ٠50(ةبعكلا ءانب يف ءاج ام ؛جحلا) يف أطوملا يف كلامو
 87/١" (جحلا كسانم) يف يمرادلاو
 ؟4004ر ؟4141 :مقر اهنم دع عضاوم يف دنسملا يف دمحأ هجرخأو

 ظانلأب 775785 75١61 5١17ؤر 785456, 1580145“ ر "7١64 1و

 .دهاشلا تشت اهلك «؛ةفلتخم

 دعب عقاولا (كموق) أدتبملل اًربخ عقاولا (وثيدح) ركذ بوجو هيف دهاشلاو

 .ليلدلا مدعل ءالول
 ىلإ راشأ امك ةيفاكلا حرش يف كلام نبا ةياور يهو (اهتبطخل) لصألا ين

 .ىنعملا اذه ىبأي ثيبلا رخآ نأل ؛فيحصت وهو ؛785 ققحملا كلذ

 نيرشبملا ةرشعلا دحأ ؛هن#و ماوعلا نب ريبزلل ليوطلا نم تيب ردص اذهو
 :تيبلا زجعو .ه 75 ةنس ليتغأ ؛ةنجلاب

 مثعلتأ ملو ررفصع ةطبخك

 « هجوزل دوعي ريمضلاو ؛برضلا وهو طبخلا نم :اهتطبخل تادرفملا



 كلام نبا ةيفلأ حرش رع

 يّرعملا ءالعلا يبأ لوقك ."'”فذحلا زاج ليلد لد نإو

 '"'الاسل هكِسْمُي ُدْمِفلا الولف بضع لك هنم ُبعّرلا ٌبيذُي -5
 كُرْمَعْل :وحدن ءمسقلا يف حيرصلا أدتبملا ربخ يناثلا

 .ٌنموقأل هللا نميأو .َنلعفأل

 هللا دهع يلع لرقت .حيرصلا ريغ يف تابثإلاو فذحلا كلو

 .ىلع تفذح تئش نإو .َنلعفأل

(01) 

 يهو ؛ةبحاصملا واوب هيلع فوطعملا أدتبملا ربخ تكثلاثلا

 .ددرتأو ىنأتأ : مثعلتأ .نيعمجأ 5-3 ركب يبأ تنب ءامسأ

 مدعل ؛الول دعب مقاولا (اهونب) أدتبملا ربخ هنأ ىلع (اهلوح) : يف دهاشلا

 .ربخلا ىلع ليلدلا

 صيلختو ١ ينيعلاو 18 مظانلا نباو 5080 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 84١. يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 5١84 دهاوشلا

 .(ركذلاو) ةدايز ظ يف

 ؛.ه449 ىفوتملا ؛هللا دبع نب دمحأ ؛يرعملا ءالعلا يبأال رفاولا نم تيبلا

 دعب (دمغلا) أدتبملا ربخ ركذ ثيح (هكسمي دمغلا الول) :يف هب ليثمتلا

 دقو هزئاج كلذو .دمغلا وهو هيلع لبلدلا دوجو عم (هكسمي) وهو ؛(الول)

 ال ناك نإو .«تيبلل ءاملعلا جيرخت 1١4 دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا ركذ

 يرعملا عتب عتخب
 188 يدارملاو 515 مظانلا نباو 44/١ برقملاو 587 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ينادلا ينجلاو 748 ينابملا فصرو 04١/١ ينيعلار ؟!2 ليلعلا ءافشو

 ,الال /١رردلاو ٠١4/١ عمهلاو



 ندم كلام نبا ةيفلأ حرش

 .نانورقم يأ .عنص امو عناص لك لثم «('”ةيعملا ىلع ةبصانلا

 ا” شفم يف ًالماع اًردصم ناك اذإ أدتبملا ربخ عبارلا

 ليضفت لعفأو ءاًئيسم ٌدبعلا يبرض وحن ءهدعب عقاو ٍلاح بحاص
 اًظونم ٌّقحلا ينييبت ٌمتأ وحن هروكذملا ردصملا ىلإ اًفاضم
 لعج مص ىتمو :''"اًربخ انه لاحلا لعج حصي ال ذإ ؛ مكحلاب

 اهعم فذح نإو ؛هربخ '؟”ٌدسم دس نأ زجي مل أدتبملل اًربخ لاحلا

 اذإف تجرخو :' ''اًمئاق ديز : ””شفخألا ىكح .زاوجلا هجو ىلعف

 ةيعملا واو نأ نم ءهعم لوعفملا باب يف هيلإ بهذ ام عم قفتي ال اذه )01(

 ١76. :؛ ص ةبصان ثسيل

 .(رسفم) لدب (سفن) ظ يف ()

 (ابجاو) لاحلا نإف ءابجاو فيضلا يماركإ :اريخ حلصت لاحلا نوك لاثمو

 ربخلا فذح بجي الف (بجاو) :لاقيف ءهدصق دنع مفرتف ءاربخ حلصت

 لير

 (متأو يبرض) نيأدتبملا يربخ دسم اًدس نيلاثملا يف (اظونم و اًئيم) لاحلا (*)
 حلصي ال ذإ ناك ْذِإ وأ ءناك اذإ امهريدقت ؛اًبوجو نافوذحم ناربخلاو
 .طونم هنأب متأ الو ءيسم هنأب برضلا فصوي الن اًربخ نوكي نأ امهيف لاحلا

 .(دنسم دست) ظ يف (4)

 دحأ ؛ عشاجم ينب ىلوم ءطسوألا شفخألا ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ وه (0)

 رهشأ نم :هيلإ فرصنا شفخالا قلطأ اذإو ؛نيررهشملا ةثالثلا شفاخألا

 باتك هيله ئرقو ؛هريغو هيوبيس نع رحنلا ذخأ .نييرصبلا وحنلا ءاملع
 يف سيياقملاو ؛نآرقلا يناعم فنص .رهشو فرع هقيرط نعو ؛هبوبيس
 ءابدألا خيرات .ه 5١١ ةنم دعب تام .يفاوقلاو ضورعلا يف فنصر هوحنلا

 099/١, ةاعولا ةيفبو 9

 .(مئاق) م يف )30



 تنام م
 ٠ (؟) يل هلا و 6 1
 ىرن يأ ''"هةَبصع ود : هللَط يلع نع يورو . اسلاج ديز
 .ةيضغ توكلنا وأ

 ةارس مه :وحن ؛رثكأو ناربخ دحاولا أدتبملل نوكي دقو

 ,ءارعش

5 5 85 5 © 

 تبث ديز اذإف تجرخو ءامئاق تبث ديز :ريدقتلاو .44 مظانلا نبا رظنا )١(

 ذاش اذهو .؛نالاح اسلاجو امئاقو (تبث) هريدقت .ءفوذحم ربخلاف ءاسلاج

 .فرظال فرح يناثلا لاثملا يف ةيئاجفلا (اذإ)و .هيلع ساقيال

 م :ةيألا فسوي ةروس (؟)

 نركي نأ هُهججوو# :لاق 32١ /7 يربكعلا رظنا (ةبصع) بصن ةءارق ىلع كلذو

 .«ةبصع عمتجن وأ بصعتن نحنو أ .لاحلا ىلع اذه بِصْنر ربخلا ٌفِذَح

 يلع نع ةربس نب لازنلا ةياور بصنلاب «ُةّبضُع ّنُضَول' :هيولاخ نبا لاقو
 ؛هّنُّمع يرماعلا امنإ :برعلا لوقت امك اذه لوقي يرابنألا نبا تعمس ؛دنهيض

 ورق دهاعت نإ تلدسر ع يسر وح ريتال < كياديجج ىأ
 نحنو) ةبصعلا ريسفت ؛دن#و يلع نع يور املإو ٠ .«بصنلاب دحأ أرق ام

 .517 ةذاشلا تاءارقلا .(ةبصع



 تت تست سدفتس
 ب 3

 اهتاوخاو ناك

 «لعافلاب اًهيبشت أدتبملا عفرتف ربخلاو أدتبملا ىلع ناك لخدت

 .تابو .لظ :ناك لثمو .اًربخ اهبوصنمو اًمسا ''"اهعوفرم

 .حربو «لازو ٠س يلو .راصو :ىدستفأو :حبصأو .ىحضأو

 .كفناو .ءوتفو

 .ههبش وأ يفن مدقت ْنِم ٌكفناو حربو ئتفو لاز يف ّدب الو
 هلوقك يفنلاف

 '"”ةلمقلا ِكئاعرجب الهنُم لازالو 3

 .(اعوفرم) ظ ىف لل

 :هردصو ةّم رلا يذل ليوطلا نم تبب زجع اذه (1)
 ىلبلا ىلع ئم راد اي يملسا ايالأ

 رورم دارملاو ؛قلخ اذإ بوثلا يلب نم :ىلبلا .هتبحاص :يم :تادرفملا
 ,رطملا :رطقلا .كضرأ :كئاعرج .اًبصنم : الهنم .نمزلا
 ءاعدلا فرحب هقبسل اًصقان (لاز) لعفلا ءاج دقف (لاز الو) يف دهاشلا

 ديفت يضاملا عم (ال)و .امدقم (الهنم) هربخو ءارخخؤم (رطقلا) همساو (ال)

 اهيلع اعدف هتبوبحم رايدل وعدي نأ دارأ رعاشلا نإ :داقنلا لاق اذل؛ ءاعدلا

 .رطملا لوزن مدعب
 حرشو 4 فررحلا يناعمو 16١/7 يرجشلا نبا يلامأو 5١6 ناويدلا

 ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 114 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١94 ةدمعلا

 >15/؟ ينيعلاو 597 يدارملاو 8١ مظانلا نباو "01 ليلعلا ءافشو “١5



 كلم دب ذا َ
 هلوقك ههبشو

 "'ُييبم ٌلالض ةئايسنف ِت ْؤّملا ركاذ لزتالو ْرْمَش حاص - ١

 أَوَعْفَت هَلَأَت8 : ىلاعت هلوقك ؛هظفل نع يفنلا ىنعم ىنغُي دقو

 رعاشلا لوقو ''”"4َتْسوُب رك
 ””نوكت ىتح ِكلاهب تن ييح ام ٌممست ٌكفنت -1

 ١١١/١ عمهلاو 7١١/5 نأرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلاو 17 /؟ ةحمللا حرشو #

 7١7 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 0990١ رردلاو 7١ .4 /'و

 .هلئاق ىلع فقأ ملو فيفخلا نم )١(
 وهو هيلع يفنلا هبش مدقتل ١ناك لمع (لاز) لمعأ هنإف (لرتال) :يف دهاشلا

 .(ال) يهنلا تفرح

 ةفحتلا حرشو 0١ مظانلا نباو144١ ةدمعلا حرشو 87 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ليلعلا ءافشو 195 يدارملاو ١54 ةفحتلا حرش دهاوش حرش ٠ ةيدرولا

 عمهلاو 71 /؟ ةحمللا حرشو 5٠١ دهاوشلا صيخلت و ١4/5 ينيعلاو 56

 8١/١. رردلاو ١

 م48 :ةيألا فسوي ةروس (6)
 «تنأ رئتسملا ريمضلا همساف .ناك لمع لعفلا لمع دقف (ؤتفت) :دهاشلاو
 ريدقتلاو ؛هلغفل نود يفنلا ىنعم هنمفتل كلذو (فسوي ركذت) ةلمج هربخو

 .مسقلاب قبست نأ يفنلا ةادآ فذحل طرتشيو ءأتفت ال

 .زارب نب ةفيلخ يلهاجلا رعاشلل «لماكلا نم تيبلا (*)

 نود يفنلا ىنعم هنمضتل ناك لمع (كفنت) لمعأ دقف (كفنن) : يف دهاشلا
 .كفنتال لصألاو .هظفل
 ١7١ ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١48 ةدمعلا حرشو 787 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 0١ مظانلا نباو ٠١9/90 شيعي نباو !١9 ةفحتلا عرش مرش دهاوش حرشو

 م١/١1 رردلاو ؟5*:و 49/4 ةنازخلاو 5946 /؟ ةيفاكلا حرشو ال8 /؟ ينيعلاو

 ,7؟7 دهاوشلا صيلختو ١١١/١ عمهلاو



 -نم كلام نبا ةيفلأ حرش

 :وحن ؛فرظلا نع ةبئانلا ةيردصملا امب اًقوبسم ماد ناك لثمو

 .كماود َةَدَم ىتعملا "و ءامهرد اًيصم تمدام طعأ

 ,''”هعراضملف اهريغو لاعتألا له نم: ترصتاك كو

 نم يضاملل ام «لمعتسا نإ لعافلا مسأاو .ردصملاو .رمألاو

 .اًملعتم وأ اًملاع نكو ءًالضاف نوكت :وحن «لمعلا

 "7 يسب كالا هانإ كوكو ىو

 (0اًدجنُم كل هْفلُث مل اذإ كاخأ اًنئاك ةشاشبلا ىدبأ نم لك امو -4
 ريب 7 م يع

 ٌرْضَن اَنِيَلَع فَ َتاكَوظ ىلاعت لاق ءزئاج اهعيمج ربخ طسوتو

 .ط نم واولا تطقس 0غ(

 .(ةعراضمللف) ظ يف (5)
 :هردصو ؛هلئاق ىلع فقأ ملو ليوطلا نم تيبلا (*)

 ىتفلا هموق يف داس ملحو ٍلذبب

 مسا فاكلاف .لعفلا لمع ناك ردصم لع دقن (ءايإ كنوك) :يف دهاشلا

 .هربخ (هايإ)و ردصملل
 دعاسملاو ١/*٠” يدارملاو 07 مظانلا نبا و 7817 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 عمهلاو "58 ليلعلا ءافشو ١9/5 ينيعلاو ؟"١/1 ليقع نباو ١

 .١5/؟ ةحمللا حرشو 7 دهاوشلا صيلختو 47/١ رردلاو 0١
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ليوطلا نم تيبلا (4)

 عفرف لعفلا لمع (ناك) نم لعافلا مسا لمع دقف (كاخأ اًنئاك) :يف دهاشلا

 .اًريخ كاخأ بصنو اًمسا هيف رتتسملا ريمضلا
 ةحمللا حرشو ١7/5 ينيعلاو 25 مظانلا نباو "81ا/ةيفاشلا ةيففاكلا حرش

 .4"7 دهاوشلا صيلختو 1 عمهلاو 85/١ رردلاو ”6/؟
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 رعاشلا لاقو ''”عَنيِنِْرمْل
 لروحي اهااارم ينل" :انوراح انا عا ل -ا0

 عمو «ةيفانلا امب نورقملا عمو ءماد عم الإ زئاج ربخلا ميدقتو

 "”دربملاو نييفوكلل ''”اًقافو نك ''”خيشلا رايتخا "وهو سيل

000 

 ةرف

 ف

 4ا/ :ةيآلا مورلا ةروس

 نيبو اهنيب ناك ربخ طسوت دهاشلاف .(ريصن) اهمساو ءاّمدقم ناك ربخ (اًهح)

 .رئاج رهو ءاهمسا
 .(سيلو) م يف

 دبع يمالسإلا رعاشلل :ليفو .يلهاجسلا ضيرغ نب لأرمسلل ليوطلا نم

 يف يدادغبلا كلذ ركذ .يثراحلا جالحلل وأ .يدزألا نمحرلا دبع نب كلملا
 .لأومسلل هنأ حجارلاو ١1١ -188 ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش

 . ملاع اهمسأ نيبو اهنيب (ءاوس) سيل رمخ طسوت دقف (ملاع ًءاوس سيل) . يف دهاشلا

 7531/١ دعاسملاو 0؟ مظانلا نباو ١١4 ةدمعلا حرشو 97 لأومسلا ناويد
 7/7 ينيعلاو ١0/1١ ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١4 ليلعلا ءافشو 148/١ يدارملاو

 .؟06 /؟ ةحمللا حرشو 771؟دهاوشلا صيلختو ١84 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 ,.(رهو) لدب (ىلع) ظ يف

 : 189 ةيفلألا يف كلام نبا لاق

 يفطصا سيل ربخخ قبس علنمو

 هزاجأف (سيل) ربخ ميدقت يف فلتخاو» :81 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف لاقو
 مدعو يفنلا يف (ام) ب (سي) هبشل ؛ّىلإ بحأ عنملاو ,موق هعنمو موق
 5١5- 5١8, ةدمعلا حرش يف لاق اذكو .ةفرصتلا

 .(اقفاو) ظ يف
 ةيبرعلا مامإ ءدّربملا سابعلا وبأ ءدزألا نم ةلامث نم ديزي نب دمحم وه
 اهوفم اغيلب اًحيصف ناك ءهريغو هيوطفن هنع ذخأو يئزاملا نع ذخأ ؛دادغبب
 .دودمملاو روصقملاو ,بضتقملاو ؛نآرقلا يئاعم اهنم ةريثك فيناصن هل .ةفث
 5594/1١. ةاعولا ةيغب .(ه588 يفوتو ه١١11 ةنس دلو



 -يج كلام نبا ةيفلأ حرش

 1 ييخلا لغو 90 و معل ىلع اهوساق وبا وبنلا ناز

 ميدقت ليلدب 003( راوخللا ا نبا 247 يلع يبأر 017 بهذمو

 نوُرَصَم َتَل مهبلي موي الا» ىلاعت هلوقك اهيلع اهربخ لومعم
 اننا

 لعافلا ىلإ دئسيف سايقلا ىلع يرجي ام لاعفألا هذه نمو

 َنيِح هللا َنَحْبْس# :ىلاعت لاق ءاّمات اذ ىمسيو ؛هب يفتكيو

 هيوبيس باتك أرق ؛يدادغبلا جارسلا نب يرسلا نب دمحم ركب وبأ وه )١(
 فلاخ .ينامرلاو يسرافلاو يفاريسلاو يجاجزلا هنع ذخخأو ءدربملا ىلع

 ةيغب .ها"15 يفوت .نييفوكلا يأرب ذخأو ءلئاسم يف نييرسصبلا لوصأ

 ١١١/١, ةاعولا

 .(معنو ىسع) ظ يف (؟)
 .07 مظانلا نبا حرش و 74١/١ ليقع نبا حرش و -75١8 707 ةدمعلا حرش رظنا (9)
 وبأ) قلطأ اذإو «يسرافلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا وه ؛يلع وبأ (4)

 جارسلا نبا نع دخأ ؛فيرصتلاو وحنلا ءاملع رهشأ نم ؛دارملا وهف (يلع

 .وحنلا يف حاضيإلا :اهنم ةريثك فيناصت هل ؛ينج نبا هنع ذخأو .جاجزلاو

 يئرت .ريثك اهريغو ؛ةيدادغبلاو ةيبلحلا لئاسملاو .فيرصتلا يف ةلمكتلاو
 445/١, ةاعولا ةيغب .ها"الال ةنس دادغبب

 ملاع «يربكعلا يدسألا ناهرُب نب يلع نب دحاولا دبع مساقلا وبأ وه (0)
 717/7 ةاورلا هابنإ .ه467 ةنس تام .برعلا مايأو خيراتلاو ةغللاو ةيبرعلاب

 ١7١. /7؟ ةاعرلا ةيغبو

 .(؟) قيلعتلا يف ةقباسلا عجارملا (8)

 م :ةيآلا دوه ةروس (ا/)

 ميدقت نإ اولاقف .ةيآلا هذهب (سيل) ربخ ميدقت زاوج ىلع نويرصبلا لدتسا
 .ربخلا ميدقت زاوج ىلع ليلد (اًفورصم) ربخلا لومعم وهو سيل ىلع (موي)
 .باذعلا ىلع دئاع وه هريدقت رتتسم ريمض (سيل) مسار



 كلام نبأ ةيفلأ حرش 2©

 4 يوحيصت نحو ري

 «لاز امو نيديلو ةرعق الإ مامتلل حلصت بابلا لاعفأ عيمجو

 .اًصقان اهنم اًمات سيل ام ىمسيو

 0 اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك ةاليإ "ن لا

 درر ةفمحلا موي ناك :وحن ؛هليدع وأ اًفرظ ناك اذإ الإ ربخلا

 (*”لوقك "”نويفوكلا هزاجأو ءاّبغار كوخأ كيف حبصأو ءاًمئاص

 )اروع ُةّيطع مُّهايِإ ناك امب مهتويب لوح نوجاّده ٌدفانق -5

 .لعاف امهيف واولاو «نامات نالعف (نوحبصتو نوسمن) 11 :ةيآلا مورلا ةروس )١(

 ليقع نباو 04 مظانلا نبا حرش و 4٠7- 4٠8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

/1,. 

 ةقباسلا عجارملا (9)

 .(هلوقل) ظ يف (4)
 :ناويدلا يفو ءاريرج وجهي قدزرفلل ليوطلا نم (5)

 ناكامل مهشاحج فلخ نوماّرد ذفانق
 ريسلا يف لثملا اهب برضي ؛ةيكوش ةبيود ءذفنق عمج :ذفانق :تادرفملا

 دلاو :ةيطع .نوشام :نوماّرد .عيرسلا ريسلا وهو جهلا نم :نوجاّته .ًاليل

 لعفل نيفختم ليللا يف ريسلا ىلع مهوبأ مهدوع دق ريرج موق نأ ديري .ريرج
 سانلا هيلع مالي ام
 دق و ءاهربخ (دوع)و ناك مسا (ةيطع) ذ (دّرع ٌةيطع مهايإ ناك) :يف دهاشلا

 راج الو فرظ ريغ وهو (ةيطع) اهمساو ناك نيب (مهايإ) اهربخ لومعم ءاج

 .رررجممر

 نأ ىلع هوجرخف روهمجلا امأ .كلذ زاوج ىلع نويفوكلا جتحا تيبلا اذهبو

 ةلمجو ؛نأشلا ريمض اهمسا نأ وأ ؛ةلوصوملا ام ىلإ دوعي ريمض ناك مسا
 5 .ةدئاز (ناك) نأ وأ .ربخ (دّوع ةيطع)



 هلوقو

 "'ريكاسملا يقلت ىونلا لك سيلو ِمِهِسرْعُم يلاع ىونلاو ارحبصأف -ا//

 ؛ناشلا ريم ىلإ لعفلا ةانسإ ىلع نييرصبلا دنع ُهلْمْحَو
 نيعوفرم هدعب ربخلاو أدتبملا عقو اذإ امك ءربخ هدعب ةلمجلاو
 هلرقك
 ""”ةئصأ تنك يذلاب نِئُم ٌرخآو ٌسماش نافنص ٌسانلا ناك ْثِب اذإ 8

 ١4ا 240 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١١/4 بضتقملاو ١8١ ناويدلا -
 ةال/4 ةنازخلاو ""!7 ليلعلا ءافشو ١4" يدارملاو 04 مظانلا نباو

 47/١. رردلاو ١١8/١ ممهلاو 548 دهاوشلا صيلخت و ١14/7 ينيعلاو

 .يميمتلا طقرألا روث نب ديمخحل ؛طيسبلا نم تيبلا )١(
 .مهلوزن ناكم !مهسرعم .رمتلا ىون :ىونلا :تادرفملا

 (لك)و سيل مسا (نيكاسملا) نأ ىلع (ٌنيكاسملا لك سيل) :يف دهاشلا

 هبو ؛اهمساو سيل نيب اهرب لومعم ءاجو ؛ءاتلا ةياورب (يقلت) ربخلا لوعفم
 ىلع نويرصبلا هجرخو .كلذ زاوج ىلع نييفوكلل حراشلاو مظانلا نبا جتحا
 لعاف نيكاسملاو ؛نأشلا ريمض (سيل) مسا نأو ؛ءايلاب (يفلب) ةياورلا نأ
 وأ ءنوقلي :لاقل (يقلي) اهرببخو .سيل مسا (نيكاسملا) ناك ول ذإ ؛يفلي

 .مهل جتحا نمو نويفركلا هاور امك يقلت
 ١٠76/١ يفاريسلا نباو ٠٠١/5 بضتقملاو ا” 8/١" ملعألاو هيوبيس
 ءافشو 7١4 ؛7١7 /5 يرجشلا نبا يلامأو ٠4ال ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 ضصيلختو اضرع 08/4 ةنازخلاو 85/3" ينيعلاو 04 مظانلا نباو "71 ليلعلا

 ,؟؟١/9 ينومشألاو 745 دهاوشلا

 .لفم يمالسإ رعاش .يلولسلا هللا دبع نب ريجعلل ليوطلا نم (1)
 «نأشلا ريمض ناك مسا نأ ىلع ءامهعفرب (نافنص ٌسسانلا ناك) يف :دهاشلا

 - ىوريو .بصن لحم يف ناك مسا ربخ ةلمجلاو ؛نافنص ءربخ أدتبم سانلاو
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 ٌّعصأ ناك ام :وحن ءاًوشح ةدئاز يضاملا ظفلب ناك يتأت دقو

 ؟('”"ىسوم ناك بن وأ» :هلوق هلثم يف و ؛نيمدقتملا '''ملع

 هلوفو

 ىلع تيبلا يف دهاش الو ءاهمسا سانلاو ناك ربح وهف ؛بصنلاب (نيفلص) -

 .ةياورلا هذه

 يرجشلا نبا يلامأو 195 رداونلاو 58/١ ملعألاو هيوبيسو 5١8 ريجعلا رعش

 نباو ١/7١١دعاسملاو ٠8" ليلعلا ءافشو الا//١ شيعي نبار 5

 عمهلاو اضرع 1897 /* ةنازخلاو 8 ةيهزألاو خ6 /؟ ينيعلاو 05 مظانلا

 45/1١. رردلاو 1١/”

 .(ىلع) ظ يف )١(

 .دحأل بوسنم ريغ 00 مظانلا نبا حرش يف ظفللا اذهب رثالا اذه درو (؟)
 مجعملا يف امك ؛مدآ ناك يبن وأ ؛هللا يبن اي' :ثيدحلا بتك يف يذلاو

 .ةمامأ يبأ نع لوط ثيدح نم (9891) 8//!71١-518 يناربطلل ريبكلا

 اورصتقاف ءهيلع لزني يحولا نوني اوناكو ءاًسلاج ِةْْهي هللا لوسر ناك :لاق

 اي" :لاقف هيلع لبقأف ؛هيلإ سلجف ءهاتأف ءمحتقاف ٌرذ وبأ ءاج ىتح ءهنع

 ؟َلوأ ناك ءايبنألا أف رذ وبأ لاق نأ ىلإ .5؟مويلا تيلص له ءرذابأ
 ملكم نبل ؛معنا :لاق ؟مدآ ناك بن وأ ؛هللا يبن اي :تلق ؛مدآ» :لاق

 اي :يلهابلا ةمامأ لوقو» 5١8/١ دعاسملا ينر .ثيدحلا .1..هديب هللا هقلخ

 ؟«مدآ ناك ّنبن وأ ءهللا نمل

 .ربخلاو أدتبملا نيب ناك ةدايز :هيف دهاشلاو

 .(بالصلا ةمّهطملا ىلع) ظ يف (5)

 .امهيناويد يف سيلو ؛يبالكلا لاتقلل : ليقو ؛قدزرفلل بسن ؛رفاولا نم تيبلاو
 :51 7/١ ليهستلا حرش ةياورو .ءارفلا هدشنأ ينيعلاو روفصع نبا لافو

 بالصلا ةمهطملا ناك ىلع اوماست ركب يبأ ينب دايج

 رحم



 اهلوقك عراضملا ظفلب اهتدايز تردنو

 بلت نامش تهت اذإ .رنيبن ©"ةجام نوكت كنا ت4

 !اهدربأ حبصأ ام ل يف قسحأو حبصأ ةدايز تردنو

 لعج يتلا ليخلا :ةموسملا .ولعت : ىماست .لويخلا ةارسلا :ةارس :تادرفملا -

 :بارعلا .ءيش لك نم ماتلا مهطملا :ةمّهطملا .ىعرت تكرتو ةمالع اهيلع
 .ةديدشلا ةيوقلا :بالصلا .ةيبرعلا ليخلا

 راجلا فرحلا نيب ةدئاز ناك تءاج ثيح (ًةموسملا ناك ىلع) :يف دهاشلا

 .داش كلذو ؛« يضاملا ظفلب يهو ؛رورجملا مسالاو

 ءافشو 8 رعشلا رئارضو 4١7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4 ةعانصلا رس

 ةيهزألاو 58 مظانلا نباو 71٠١/١ دعاسملاو 98/9 شيعي نباو 777 ليلعلا

 ةيبرعلا رارسأو ١7؟ :؛4/١77 ليمكتلاو ليبذتلاوم 5 ينيعلاو ١91

 88/١. رردلار ؟١/١ عمهلاو " /4 ةنازخلاو 5

 .(ديس) ظ يف )١(
 .دسأ ثنب ةمطاف .ءبلاط يبأ نب ليقع مال زجر نم (")

 لبنلا :ليبن .ءابآألا يف نوكي فرشلاو دجملاو ؛فيرش :دجام :تادرفملا
 ةيحان نم بهت حبرلا :لأمش .ثجاه اذإ حيرلا تبه :لاقي :بهت .لضفلا

 :لماعو لاتمو: لاهشو: «لمشو رشم فاعلا ننخ بلو: :نطقلا
 حيرلا ليِلَب 5584/١. دعاسملا رظنا .لأْمَش ماللا ديدشتب لأْمش ءاج امبرو
 .ىدن اهيف

 ظفلب ربخلاو أدتبملا نيب (نوكت) تديز ثيح (دجام نوكت تنأ) يف :دهاشلا

 .هذوذشب ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاقو ءردان وهو عراضملا

 نباو 04 ليمكتلاو لييذتلاو 1١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 024 ليهستلا حرش

 558/١ دعاسملاو 587/١ لبقع نباو "7 ليلعلا ءافش و 58 مظانلا

 88/١. رردلاو ١ عمهلاو اضرع 1١/14 ةنازخلا ”4/7 ينيعلاو

 .(مهلوت) ظ يف ()



 كلام نبا ةيفلأ حرش هد

 0 اهأفدأ وشف | امو

 نيتيطرشلا "ولو نإ دغبو +" "ريتك اهلمع ءاقبإو ناك ُفْذَحَو
 هلوقك رثكأ

 (*0هلبق اذإ ءىش نم كُراذتعا امف اَبْذَكّْنِإو اًقح ْنِإ *”ليقامليقدن ١-
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 هلوقو

 "”لبجلاو لهسلا اهنع قاض هونج اًكِلَمولو يب وذ رهدلا نمأب ل

 يف يليسلسلا ركذو .141-414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف لوقلا اذه رظنا
 .؟"؟١ :هنيعي ملو «برعلا ضعبل اهنأ ليلعلا ءافش

 .ظ يف درت ملو ١م يف تبطشو (هلعل) ةدايز لصألا يف

 .مظانلا تيب هتقفاومل ءظ يف ءاج ام تبثأو (نإو ول يفو) مو لصألا يف
 .حراشلا تاداهشتسا بيترتل هتقباطمو

 .(ليف ام لبق دق) لدب ء1؟١/1١ عمهلا ةياور يهو (كلذ لبق دق) ظ يف
 دايز نب عيبرلا بطاخي ءءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلل .طيسبلا نم

 ؛ عيبرلا يف ةعيبر نب ديبل لوق ىلإ كلذب ريشيو .يسبعلا

 هْعَُم لكأت ال ّنعللا ٌتيبأ الهم ُهّمّمساف اًريبخ اذه نع رّبخت
 اَمِبِصَأاهيف جلوي هنإو ةعملُم صرب نسم هسا نإ

 دهاوش حرش يف كلذ ليصفت رظناو .(ءيش نم) لدب (لوق نم) :روهشملاو
 .14704 /18ر ةالا8/15 يناغألاو 188-184 يطويسلل ينغملا

 نيعضوملا يف اهمساو (ناك) فذح دقف (اًبذك نإو اًقمح نإ) يف :دهاشلا

 ناك نإو اًمح لرقملا ناك نإ :ريدقتلاو ءريثك اذهو ءةيطرشلا نإ دعب اهئيجمل
 ,ايذك لوقملا

 ةيفاكلا حرشو 70١" يرجشلا نبا يلامأو ١1١/١ ملعألاو هيوبيس

 ,/8/5؟ ةنازخلاو 57/7 ينيعلاو 584 ١/ ليفع نباو ؟!١/١ دعاسملاو 41!/ ةيفاشلا

 5 .يرّقنملا نيعلل طيسبلا نم (1)



 2 كلام نبا ةيفلأ حرش
 ريخف اًريخ ّْنِإ .مهلامعأب نويزجم ُسانلا مهلوق '''اَمأو

 بصن :'؟”هجوأ ةعبرأ "”ههبشأ اميفو هيف زوجيف .' رشف اًرش ْنإو
 بصنفق .””امهبصنو امهعفرو ؛'"'هسكعو ؛'*”يناثلا عفرو لوألا

 هلمع يف ناك نإ ىنعمب هعفرو ءاًريخ هلمع ناك نإ ىنعمب لوألا

 هع ني 60 أ “ا 00 7 2 ركاب
 ءاريخ هؤازج ناكفو ءاريخ ىزجيف ىنعمب يناثلا بصنو ءريخ

 .ريخ هؤازجف ىنعمب هعفرو

 دعب اهعوقول اهربخ ىقبأو اهمساو (ناك) فذح دقف (اًكلم ولو) يف :دهاشلا -

 .اكلم يغبلا وذ ناك ولو :ريدقتلاو هريثك وهو .ةيطرشلا ول
 771/١ دعاسملاو 777 ليلعلا ءافشو 00 مظانلا نباو 77/١" ليهستلا حرش

 ١99/١ حيرصتلا حرشو 1١48 ينغملاو 05 ينيعلاو 5١8 يدارملاو

 41/١, رردلاو ١١١/١ عمهلاو؟ 57/١ ينومشالاو

 .(امأف) ظ يف )١(
 يرجم ءرملا :ثيدحلا يفو2 ؛414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاق (؟)

 يدارملا لاقو .ثيدحلا بتك نم هيلع تعلطا اميف هدجأ ملو 26. ..هلمعب

 هتيشاح يف نابصلا لاقو .,7*ا//١ 2. .ريخ نإ هلمعب يزجم ءرملا) :مهلرقك

 سانلا» :ثيدحلا ظفل ضعبلاو انخيش لاق 741/١: ينومشالا حرش ىلع

 سيل ؛هلمعب يزجم ءرملا :ديسلا انخيش لاقو .خلإ ؛مهلامعأب نويزجم
 .هانعم حص نإو « أثيلدحح

 .ل نم تطقس (9)
 نباو 701-7١8 /١1يدارملاو 414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف هوجولا هذه رظنا (4)

 0 مظانلا

 .اهدوجأ وهو (6)

 .اهفعضأ هجولا اذهو (1)

 لاو .نائفاكتم امهنأ نيبولشلا بهذمو .هوجولا طسوأ ءامهبصنو امهعفر (10)

 ١//71-8١8. يدارملا رظنا .امهبصن نم نسحأ امهعفر نإ :ررفصع نبا

 .(ناك) ظ يف (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 تابثإو (ام) ضيوعتب لعفلل ةبصانلا (ْنأ) دعب اضيأ فذحُتو
 هلوقكو .سرتفاف ري تن امأ : لثم .ربخلاو مسالا

 ”هُبضلا ٌمُهلكأت مل يموق َنإف رْفَن اَذ َتنأ أمأ ًةشارُم ابأ -8

 نكسو واولا فذح مزاج ''”ناك) عراضم ىلع لخد ىتمو
 .اًمئاق .نكي مل :لاَقْيف .نونلا

 لأ لَو :لثم ؛نكاس اهلي مل ْنِإ اًميفخت نونلا فذحي دقو

 هدهاشو ء'*”سنوي دنع الإ فذح الف نكاس يلو اذإ اَمأ "7ع

 ةديصق نم «حئفلا لبق ملسأ .يملسلا سادرم نب سايعلل طيسبلا نم )1١(

 ىلع دهاش الو (تنك اَنِإ) يورو .امهنيب ةاحالم يف ةشارخ ابأ اهب بطاخي

 .ةياورلا هله
 اذه فافخو .همأ ةبدنو ؛يملسلا ةبدن نب فافُح وه :ةشارخ وبأ :تادرفملا

 :رفن اذ .همالسإ ىلع تبث «نيروهشملا اهناسرفو اهئارعشو برعلا ةبرغأ دحأ
 ناويح :عبضلا .مهترثكل مهب رخفت موق وذ كنأ دارملاو ؛ةرشعلا نودام رفنلا

 .موقلا نم ةلق اذ تسل يأ «ةبدجملا ةنسلا دارملاو ءفورعم

 ضرعو ةيردصملا (نأ) دعب ناك فذح ثيح (رفن اذ تنأ اهأ) :يف دهاشلا

 .(رفن اذ) اهربخو (تنأ) اهمسا ىقبو :ةدئازلا (ام) اهنع

 يرجشلا نباو ١48/١ ملعألاو هيوبيسو 549/١ ريرجو 1١١7 سابعلا ناويد
 روفصع نبال لمجلا حرشو 81١/5" صئاصخلاو "900 /0و 707 1
 ءافشو 07 مظانلا نباو 414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 8١ ةلمكتلاو 7
 فصرو 0178 ينادلا ىنجلاو ١167 ةيهزألاو 94/1 شيعي نباو 58 ليلعلا

 47/١ رردلاو ١١١/١ عمهلاو 8١/١ ةنازخلاو 00/7 يئيعلاو 49 ينابملا

 1144/١. ينومشألاو

 .(ناكل) طيف (؟)
 5١ :ةيآلا ميرم ةروس ()

 ِ .415'؟ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا (5)



 بهز كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوق

 (”يفيض ٌةهبج ُهآرملا تدبأ دقف ٌةماسَو ثدبأةآرولا ُكت مل ْنِإف ه4
 ّ ل دشنأو

 ”روشلاب يني دف راد مسرب, ”ةجام نأ ىلع وحلا كيل 8
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 نع ذأ ءابهذمو اًماقم يرصبلا ؛ءالو يبضلا بيبح نب سنوي وه ؛سنويو -
 ءارفلاو يئاسكلا هنم عمس «هيوبيس خيش ؛برعلا نم عمسو ؛ءالعلا نب ورمع
 .8568 ةاعولا ةيغبو 5 ةاحنلا ءابدألا خيرات .(ه 187 )9٠: نيب شاع
 .يدسألا رخص نب رجنخل :؛ليرطلا نم )١(

 ام نأ عم ؛موزجملا (نكن) نون فذح دقف (ةآرملا ُكت مل) :يف دهاشلا

 نأ مهريغ ىريو ؛كلذ زاوج ىلع نويفوكلاو سنوي جتحا هبو ؛نكاس اهدعب
 .رعشلا ةرورض يف الإ نوكي ال كلذ

 ينيعلاو 51 ليلعلا ءافشر 5١١/1١ يدارملا و 01 مظانلا نباو 61/1١" ليهستلا حرش

 ١10/١. ينومشألاو اضرع 1 /4 ةنازخلاو 41/١ رردلاو ١/ !١11 عمهلاو ”/ ١

 ءرمع نب ىسيع و هيوبيس نع لخأ ؛برطقب فورعملا ريئتسملا نب دمحم وه (؟1)
 .نآرقلا بارعإ ؛ءوحنلا يف للعلا ءرداونلا .ثلثملا :كلذ نم اًريثك فنص
 ,117 /؟ ةاعولا ةيغب ه7١1 ةنس تام

 .(ررشلاب) ليلعلا ءافش و ليهستلا حرش يفو (رارسلا) لصألا يف (5)

 :رخآ تيب هعمو «يلهاج رعاش ؛ةطفرع نب ليحسل ؛لمرلا نم تببلاو
 ٌرطملا نافوطو حيرلا قرح هنافرمع نمةَدِجلاَّرَبغ
 رردلا يفو (نعقي) ممهلا يفو .(ىلع) لدب (ىوس) ليهستلا حرش يفو

 .(ىفعي) لدب (تفعت)
 مسرلا افع نم :ىفعت .هتبوبحم رايد راثآ :راد مسر .هراثأ :هجاه :تادرفملا

 ىلإ ةماميلا نم يرجي ٍداو :توقاي لاف ؛نيسلا حتفب :ررسلا .سردو رثد يأ
 8 .عضوم مسا :؛رردلا يف يطويسلا لاقو .ترمرضح



 كلام نبا ةيفلأ حرش هةدع

7: 

 ٌسيلب تاهّبشملا نو الو اَم
 : ىلاعت ''”لاق ٠ ؛لمعلا يف سيلب ةيفانلا (ام) زاجحلا لهأ قحلا
 :قويميسلا اهلمهأو 774 رنه دلهَمَأ يره سا امو 0 م

 .طورش نيلمغملا دنع اهلو

 هلوقك لمعلا لطب تدجو ولف ؛ةدئازلا نإ دقف اهدحأ

 ”بيرخآ ةلودر انايانم نكلو ٌنبَج انُيط ْنِإ اَمف م -ىم١385

010 

 .قباسلا دهاشلا يف امك (قحلا كي مل) يف :دهاشلا
 ليهستلا حرشو 6 نآرقلا بارعإو ١/ 15١ صئاصخلاو 7١18/75 فصنملا

 47/١. رردلاو ١؟؟/١ عمهلاو 71/4 ةنازخلاو 757 لبلعلا ءافشو ”3/1

 .(هللا) ةدايز ظ يف

 ١ :ةيآلا فسوي ةروس

 ” :ةيآلا ةلداجملا ةروس

 ىلع دفو نيح اهلاق ةديصق نم .يدارُملا كيسُم نب ةّْرَُفل ءرفاولا نم
 (ةمعطو) ؛ةريسلا ةياورو .امهريغو تيمكللو قدزرفلل بسنو .ةْهلَي لوسرلا
 4//١9. (ةلود) لدب
 .ةعاجشلا دض نبجلا : نبج .انثداع : انّيط :تادرفملا

 (نإ) ةدايزل (ام) لمع رعاشلا لطبأ دفف (ٌنبج انّبط ْنِإ ام) يف :دهاشلا
 «ءادتبالا ىلع (ٌبط) عفرف :نييزاجحلا دنع اهلامعإ طرش ره امك ءاهدعب

 17/١ بستحملاو 5614/5و 0١/١ بضتقملاو 8/0/١ ملعألاو هيوبيس

 شيمي نباو "14 ليلعلا ءافشو ”٠١8/7 صئاصخلاو ”١18/7 فصنملاو

 ةيهزألاو ١١١ ينابملا فصرو 7717 يئادلا ىنجلاو 718/١ دعاسملاو 4

 » دهاوش حرشو ١7١/7 ةنازخلاوالا/8 دهارشلا صيلختو /١0 ةفحتلا حرشو ١



 -نو كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقك ؛لمعلا لطب اَلِإب ضقتنا ولف .يفنلا ءاقب يناثلا
 هلوق ردنو ')«ٌلوُسَر الإ ُدَمَحم اًمْر» :ىلاعت

 "زعم الإ تاجاحلا بحاص امو ءهلهاب اًنونجنم الإ رهدلا امو - 877

 .ديز مئاق ام وحن .لطب مدقت ولف ءربخلا مدقتي الأ :ثلاثلا

 هلوق ردنو

 ")دب ْمُهَلثم امذإو ٌشيرق ْمُهْذِإ ُمُهُكلُمُدللا ءاعادق اوحبصأف -8

 فرح وأ اًفرظ نكي مل اذإ ربخلا لومعم مدقتي الأ عبارلا

 ," 1 لماكلاو "7< /+غ اججرد ينيعلاو ا5ك ةفحتلا عرش د

 )١( :ةيألا نارمع لآ ةروس ١44

 ينب ضعبل هنأ (دقلا اذ) نم يطويسلا لقنو ؛هلئاق فرعي ملو ليوطلا نم (؟)
 لس

 .ءاملا اهيلع ىقتسي يتلا ةركبلا وأ بالودلا وه نونجنملا : اًنونجنم تادرفملا
 اهدعب اميف تلمع (ام) نأ كلذو (اًنونجنم الإ رهدلا امو) :يف دهاسلا

 وهو ءالإب اهلمع ضاقتنا عم اهربخ اًنونجنم تبصنو اهمسا رهدلا تعفرف
 اًملطم سنوي هزاجأو .رودنلا ىلع كلذو هزاجحلا لهأ دنع اهلامعإل طرش

 77١يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرش و ”00 ينادلا ىنجلا يف امك

 .تاجيرخت ةدعركذو

 نباو "6 ينابملا ففصرو 2975/١ روفصع نبال يجاجزلا لمج حرش

 حرشو 05 مظانلا نباو 244/١ دعاسملاو ١"” ليلعلا ءافشو 8/8 شيعب

 دهارش حرشو ١584 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو انف ينيعلاو ١98 ةفحتلا

 عمهلاو ١؟8 7/9 ةنازخلاو 585 دهاوشلا صيلختو 48 يطوبسلل ينغملا

 84/١., رردلاو ١/7

 .«ةرونملا ةنيدملا يلو امدنع زيزعلا دبع نب رمع حدم يف قدزرفلل طيسبلا نم (9)

 -عريغل ةيلهاجلا يف ناك كلُملا نأو ءةيمأ ينب قدزرفلا هب حدم ملعألا لافو
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 امك (لكأ) ْعْفَر "الإ 0ك 5 كماعط ام ءزوجي الف هرج

 لاق

 كراع انأ ىَّنِم ىفاو نملك امو -4

 */ هيوبيم ةيئاح رظنا .ماشه نبا لاق اذكو .مالسإلا يف مهل داعف شيرف 5

 دكؤيو ؛ريزعلا دبع نب رمع حدم يف هنأ حيحصلاو 18١. دهاوشلا صيلختو
 : ةديصقلا يف هلوق كلذ

 ردتبي فرغعلانإف هوردابو 2 مكمامأ نع ىليل نبا نإف اوربس
 :لاق نأ ىلإ

 ررغ اهِكحو يف ْذِإ ناورم َنامزأ مهتيتأ ىتح مهل ديعأ امو

 تيبلا اوح بصاسف

 ؛ ةيبأل هج مكحلا نب ناورمو ؛همأ باطخلا نب رمع نب مصاع تنب ىليلف

 .هب دارملاو تيبلا ىنعم رهظي كلذبو
 (مهلثم) اهربخ ميدقت عم تلمع (ام)نأ ىلع (ٌرشب مهّلثم ام) يف :دهاشلا
 ذإ ؛هئباو كلام نبا دنع ردان كلذو ةيمسالا ىلع (رشب) تعفرو هتبصن ثيح

 .بيئرتلا اهلمعأ نم دنع اهلامعإل طرتشي
 ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا اهركذ تاجيرخت ةدع تيبلا جرخ دقر

 ١075-1
 47 دصتقملاو 19١/4 بضتقملاو 19/١ ملعألاو هيوبيسو 140 ناويدلا

 ةيفاكلا حرشو 144 ينادلا ىنجلاو 5١7 ينابملا فصرو 48 فررحلا يناعمو
 ينيعلاو 781/1١ دعاسملاو 7١" ليلعلا ءافشو 05 مظانلا نباو #4” ةيفاشلا

 ةفحتلا دهاوش حرشو ١6١ ةفحتلا حرشو 78١ دهاوشلا صيلختو 5

 46/١. رردلاو ١14/١ عمهلاو 0*١ /؟ ةنازخلاو 41 ينغملار١/*

 )١( يدارملا رظنا .بصنلا ناسيك نبا زاجأ ١4/1١".

 ,(نأ) ةدايز ظ يف (؟)

 .(هفراع) لصألا يف (*)



 - ينو للام نبا ةيفلأ حرش

 ءاملع هزاجأ دقف رج فرح وأ افرظ اهربخ لومعم ناك لإف

 .اًيزعم تنأ يب امو ءاّميقم ديز كدنع ام :لثم ؛نفلا اذه

 أدتبم ربخ هنوكل ؛ام رب ىلع لب وأ نكلب فوطعملا عفر بجيو
 .مئاق لب اًدعاق ورمع امو .ٌدعاق نكل اًمئاق تنأ ام : وحن «فوذحم

 "هللا لاق ءسيلو ام ريخ يف ةّراجلا ءابلا دازت ام اًريثكو

 فاك ُهَّنَأ َسَنْلَظ :ىلاعت لاقو '"'4ٍلِيَتِب َكَلْيَر امر :ىلاعت
71 

 اذإ 42 اغلا هذعب ريخب ريخال : ىحل 11 ربخ يف دازنت دفو

 :هردصو ١ يم السإ رعاش ٠ يليقعلا ثراحلا نب محازمل ليوطلا نم تيبلاو د

 ىمِم نم لزانملا اهفّرعت اولاقو

 ؛نييزاجحلا دنع (ام) لمع لطب دقف (ٌفراع انأ لك ام) :ين دهاشلا

 .فراعل هب لوعفم ّلكف ءرورجم الو فرظ ريغ وهو ؛ربخلا لومعم مدقتل
 زاجحلا لهأ ةغل ىلع امأ .ةئبلأ (ام) نولمعيال نيذلا ميمت ةغل عم قفتي اذهو
 .ربخ (فراع انأ) ةلمجو (ام) مسا اهنأ ىلع (لك) عفر بجيف

 صئاصخلاو ١8/١ ءارفلل نآرقلا يناعمو 77و 5/١" ملعألاو هيوبيس

 ؟١/078 دعاسملاو 01 مظانلا نباو 47١ ينغملا دهاوش حرشو "64 /؟

 114/١,. ينومشألاو 4١/7 ةحمللا حرشو 48/7 ينيعلاو

 .ظ يف (هللا) ةلالجلا مسا دري مل )١(
 ٠؟ :ةبآلا ماعنألا ةروس (؟)

 "5 :ةيآلا رمزلا ةروس (5)
 (ال) تناك ولف ءًريخ ٌريخال ديرأ اذإ :هلوق ليلدب ءسنجلل ةيفانلا (ال) ينعي (4)

 ربخ يف ءابلا ةدايزو .ربخلا بصنب ءاًريخ ٌريخ ال :لاقل سيل لمع ةلماعلا

 .ليلق اهيعونب (ال)

 ١//5817. برعلا ضعب ىلإ دعاسملا يف ليقع نبا هبسن (0)
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 !”ريخ يف ٌريخ ال :ريدقت زوجيو ءرانلا هدعب ٌريخ ٌريخال :ديرأ )
 ىرفنشلا لوقك ؛ناك يفن دعبو

 "”لجعأ موقلا ٌعْشِجْأْذإ مهلجعأب نأ ملدازلا ىلإ يدبألا تْدمِْإَو 9“

 لاق سيلك تاركدلا يف (ال) لامعإ زوجيو
 ١- هللا ضف امهغ رزَو لو اًيقاب ضرألا ىلع يش الفَّزعُت ”7

 ةصتخم رركذملا لمعلا لمعتف ال عم ءاتلا دازت دقو

 ةءارقك ربخلا فذحي دقو ءمسالا فذح اَذِإ فرعألاو ؛؟؟”نايحألاب

 .ةدئاز ريغ ءابلاف ريدقتلا اذه ىلعو )١(

 ةديصقلا نم وهر ؛قارب نب ورمع همساو ؛يدزألا ىَرفنشلل ليوطلا نم (؟)
 .برعلا ةيمال ةروهشملا
 .يفنملا (ناك) ربخ يف ءابلا تديز دقف (مهلجعأب نكأ مل) يف :دهاشلا

 598 ليلعلا ءافشو 585/١ دعاسملاو 7585/١ ليهستلا حرشو 07 ناويدلا

 ةنازخلاو 586 دهاوشلا صيلختو 4/١0و ١١/7 ينيعلاو 07 مظانلا نباو

 رردلاو امّجرد ١57/١ عمهلاو 48 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 17

 ١1/1 ٠,.

 .لئاقل بسني ملو لبوطلا نم (*)
 يف (ال) تلمع دقف (ايقاو ررزو ال و ءايفاب... خيش الف) يف :دهاشلا

 .ليلق وهو ءاهانعمب يهو (سيل) لمع ةركنلا يف نيعضوملا
 794 دهاوشلا صيلختو 1٠١7/7 ينيعلاو 787/١ دعاسملاو 08 مظانلا نبا

 حرشو 91/١ رردلاو ١19/١ عمهلاو 4١" .؟١6 روذشلاو ؟"4 ينغملاو

 .17 يطويسلل ينغملا دهاوش

 .(نايعالاب) ظ يف (4)



 -ي2 كلأم نبا ةيفلأ حرش

 اهدعب اوتبثي ملو ؛””هل يأ ''عٍسّرم نم َناَلَرَط مهضعب

 .اًعيمج ربخلاو أدتبملا

 هلوقك سيل ىرجم ةيفانلا (ْنِإ) ءارجإ ردنو
 9 هيناجملا فعضأ ىلع الإ ٍدحأ ىلع اًيلوتسم وه ْنِإ -7

(010 

 رف

2 85 5 85 8 

 لإ :ةيآلا ص ةروس

 تاءارقلا ءرمع ْنِب ىسيع ةءارق يهو .(تال) مسا اهنأ ىلع (ٌنيح) عفر

 ينعي) اهب عفر نم» : نأ رقلا يناعم يف جاجزلا لاق ١78. هيولاخ نبال ةذاشلا

 .«انل ىججنم نيح سيل ىنعم ىلع ربخلا رمضأو ؛سيل مسا نيحح لعج (ال
4" 

 .ظ نم (مهل يأ) تطقس

 امك .نيعالملا هبزح ىلع الإ :يورو .دحأ ىلإ زعي ملو حرسنملا نم
 (سيحانملا هبزح) :يور
 اهمساف (سيل) لمع ةيفانلا (ْنِإ) تلمع دقف (اًيلوتسم ره ْنِإ) :يف دهاشلا
 لهأ ةغل يه :ليقو .ردان كلذو ؛برصنم اهربخ (اًيلوتسم)و (وه) ريمضلا

 .ةيلاعلا
 .(نإ) لمع لطبي ال ربخلا دعب يفنلا ضاقتنا َّنأ ىلع دهاش تيبلا يفو
 5:05 دهاوشلا صيلختو 1 /" ينيعلا و 5١/١" يدارملاو 8 مظانلا نبا

 ينومشألاو 1١6/١ برقملاو ١47/7 ةنازخلاو "7 ةيهزألاو 8١" روذشلاو
 .ة"١/5 رردلاو ١ عمهلاو "<
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 00 و «؟؟

 ىلعو .قلولخاو .ىرحو .ىسع :لعفلا ءاجر ىلع اهنم ُلْدَي
 :هيف عورشلا ىلعو .كشوأو ؛بركو ؛داك :'''ناكملا يف هتبراقم

 .قلعو .ذخأو . لعجو ء قفطو ءأشنأ

 ريح يصر وبا عفر يف "''ناكب قاحللا يف ٍرتسم عيمجلاو

 ءيجي دق اًذإو ءردن اميف اّلِإ اًعراضم ربخلا نوك انه َمْزُّتلا نكل

 هلوقك اًدرْفَم

 ""اًمئاص ُتيَسَع ينإ ْنَرِثكُت ال اًمئاد اًحِلُم ٍلذعلا يف ترثكأ -4*

 .(ناكمإلا يف) ظ يف )١(
 (ناكل) :لصألا يف (')

 : ينيعلا لاق (نرثكتال) لدب (ينحلتال) يورر .جاجملا نب ةبؤرل زجر نم (9)

 :دشنأف زجرلا اذه يرجشلا نبا فّرح دقو
 تتفللا د ارش تاق مج

 ردان كلذو ءاذرفم انشا (ىسع) ربخ ءاج ثبح (امئاص ٌتيسع) : يف دهاشلا

 تيسع !لثم .نأب اًنورقم اًعراضم ًالعف نوكي نأ لصألاو .حراشلا ركذ امك

 نأ ىلع تيا جر دقو .رضحي دمحم ىسع لثم ءاهنم ادرجم وأ .موصأ نأ

 : لصالاو (ناك) لعفلا عم (نأ) فذح ىلع :ليقو .ةيربخ يهف ؛ةمات (ىسع)
 .نأ عم ةفوذحملا نوكأ ربخ اًمئاصف ءامئاص نوكأ نأ ىسع
 حرشو 477 ينادلا ىنجلاو 948/١ صئاصخلاو 186 ةبؤر ناويد تاقحلم

 ه9 مظانلا نبار "485 ليلعلا ءافشو 857 ةدمعلا حرشو 1821 ةيفاشلا ةيفاكلا

 ١١8١/7 ينيعلاو 4١/7 شيعي نباو 71941/١ دعاسملاو 715 /١يدارملاو
 - يقوزرملل ةسامحلا حرشو ٠١١/١ برقملاو ١4" دهاوشلا صيلختو



 ةقنل كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقو

 210 ُثدك امو مُهَف ىلإ ٌثبأف 4
 هلوقك ةيمسا ةلمج وأ

 "بيرق اهُعترَم راوكألا ّنم دايز يبأ ٌصولق تلعج دقو -4

 ١١١/١ عمهلاو ١1١/١ رردلاو الال/ 4و اضرع 240/9 ةنازخلاو م"/١ ع

 .444 يطوبسلل ينغملا دهاوش حرشو

 ؛هزجعو .نايفس نب رباج نب تباث همساو ءارش طّبأتل «ليوطلا نم )١(

 رفصت يهر اهتنراف اهلثم مكو
 ةليبق يهو «ناليع سيق نب ورمع نب مهف !مُهف .تعجر :تبأ :تادرفملا
 ينعيو .اهنم هرارغل اهفسأ نع ةيانك :رفصت .ةطخلا هذه ينعي :اهلثم .رعاشلا

 ىلع مالستسالا نيب هورّبخو ؛لبجلا قيرط يف تففر يتلا ةليبقلا كلذب
 .لبجلا نم هسفن ءاقلإ رأ مهمكح
 نركي نأ هسايتو ءاًدرفم اًمسا داك ربخ ءاج دقف (اًبئآ ثدك) :يف دهاشلا

 .هيف دهاش الف امهيلعو (كأ ملو)و (ابيآ تنك امو) ؛يورو .ًالعف

 ةدمعلا حرشو 197 ةيفاكلا ةيفاشلا حرشو 9١/١" صئاصخلاو 41١ ناويدلا

 يدارملاو 24 مظانلا نباو 548 ليلعلا ءافشو ١/7 شيعي نباو 47

 ”:4دهارشلا صيلختو 7 ينيعلاو 599/١ دعاسملاو 1١

 رردلاو 9١ عمهلاو 508 /9و 8٠ /4و 51+ /“ ةنازخلاو 204 فاصنإلاو

 "94586 (ديك) ناسللاو 8/١ يقوزرملاو ١

 ينب)و (ليهس ينبا)و (دايز ينبا) :يورو .يريمللا يعارلل رفاولا نم تيبلا (؟)

 .ناويدلا يف هدجأ ملو .(راوكألا) لدب (ناوكألا) :يورو (ليهس

 ىنعمب (لعج) لمعتسا ثيح (بيرق اهعترم تلعج) :يف دهاشلا

 نأ هسايقو ؛عترملا نم برقي :ىنعمب ةيمسا ةلمج اهربخ ءاجو .ةبراقملا
 .العف نوكي
 < دعاسملاو 29 مظانلا نباو "18 ليلعلا ءافشو 107 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
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 مل اذإ لجرلا لعجف» :''25] سابع نبا لوقك ءاّيضام وأ
 0 لسرأ جرخي نأ عطصتسي

 هلوقك ىسع دعب اهؤافتنا ّلقو ءّْنأب ءاجرلا ٌلاعفأ نرقثو

 "بوكس بابّرلا ِنْوَج "”ِرمَهنُمِب رماع نبا دالب نع ينغي هلا ىسع 1
 04 ما

 هيلع 00 ارد : ىلاعت لاق .داك دعب رثكأ نأ نم هرجتلاو

 اضرع 7157/7 ةئازخلاو 0١" دهارشلا صيلختو ١١ /1؟ ينيعلاو - ١/598
 عمهلاو 5١5يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ”7/؟ ةحمللا حرشو 47/4و

 ,.١١مه/١ رردلاوا* ١/١

 .ظ نم [] نيسرقلا نيب ام طقس )١(
 سابع نبا نع 11١: 7/7 ءارعشلا ةروس (ريسفتلا باتك) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ىلع 5 يبنلا دعص 409 تيزألا َكَيرتَع رار تلزن اًمل :لاق ها

 ىنح شيرق نم نوطبل ؛يدع ينب اي ءرهف ينب اي» ؛يداني لعجف ءافصلا
 ام رظنيل الوسر لسرأ جرخي نأ عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف ءاوعمتجا

 407 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "48/4 ليهستلا حرش رظناو .ثيدحلا .'..وه

 ,541 ليلعلا ءافشو 04 مظانلا نباو
 لسرأ) ةيلعف ةلمج (لعج) عورشلا لعف ربخ ءيجم ثيدحلا يف دهاشلاو

 .(الوسر
 .(مهنمب) ظ يف (9)

 خيشلا هبسنو ؛هيوبيس يف امك يرذعلا مرشخلا نب ةبدهل ليوطلا نم (4)
 .رداق نبا :بضتقملا يفو ؛يماعنلا لوشأ نب ةعامس ىلإ يفصرملا
 :بوكس .باحسلا :بابرلا .دوسأ :نوج .لئاس :رمهنم :ثادرفملا

 ىلع (نأ) نم اًدرجم ًالعف ىسع ربخ ءاج دقف (ينغي هللا ىسع) :يف دهاشلا
 .ليلقلا

 - شيعي نباو 19848 /#7 بضتقملاو 0١ ملعألاو هيوبيسو ال5 ةبده رعش



 -<د كلام نبا ةيفلأ حرش
 نأ تدك امف» :نلَف رمع لوقك اهدعب نأب نرقت دقو "اد
 لثم داك نأ حصألاو 7 نأ سمشلا تداك ىتح يلصأ

 هلوقك ءاهديرجت الإ برك يف ركذي مل "'هيوبيس َّنأل ؛ برك
 (8)س هب <

 وْضُغ ٌدنه ٌءاشولا لاق نيحح ٌثبوذي ُهاَوَج نم ٌبلقلا َبَرَك -9 ب

 هلوقك ْنأب نرقت دقو

 ."١8/؟ حيرصتلاو 51/4و - ١١7/97

 )١( :ةيآلا نجلا ةروس ١4
 رمع نأ هللادبع نب رباح نع (انيلص ام لجرلا لوق باب) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 تدك ام هللاو هللا لوسرايا :لاقو ...قدنخلا موي ءاوح نط باطشلا نب

 يف درو و ؛37/9 ثيدحلا .6..برغت نأ سمشلا تداك ىتح يلصأ نأ

 .(نأ) فدحب (برغت) 1 - ١15
 نأ) :نيعضرملا يف ليلقلا ىلع ْنأب داك رب نارتقا :ثيدحلا ين دهاشلا
 .(برغت نأ)و (يلصأ
 ادهاش نوكيو .حراشلا هقاس امل (نأ) فذحب (برغت) ةياور ىلع دهاش الو

 406 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا .ريثكلا ىلع داك ربخ يف (نأ) فذح ىلع
 ,817 ةدمعلا حرشو

 .49ل١/4 هيوبيس (5)
 .ريرج همسا :ليقو :يعوبريلا فانم دبع نب ةريبه ؛ةبحلكلل فيفخلا نم (4)

 يف اهئارعشو ميمت ناسرف دحأ ءهمأ مسا ةبحلكلا :ليقو ءهللا دبعو

 .ءيلط نم لجر هلئاق نأ ينيعلا حجرو .ةيلهاجلا

 وهو (نأ) نم اًدرجم برك ربخءاج دقفف (بوذي بلقلا برك) :يف دهاشلا
 .هيف بلاغلا
 ١م /؟ ينيعلاو 5982/١ دعاسملاو ٠6" مظانلا نبار 8١4 ةدمعلا حرش

 ١/:"١ ممهلاو ١4٠ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 14! ةفحتلا حرشو
 1١8., /ا١رردلاو



 كلام نبأ ةيفلأ حرش هرج

 7 قلظفت نأ اهقانعأ تبرك دفو 0

 هلوقك (نأ) كشوأ يف هجولاو
 00#و 8 ٠ 0 و

 ("”اوعئنميو اولمَيْنأ اوتاه َليق اذإ اوكشوأل ٌبارتلا ٌسمانلا َلْئَسوَلو

000 

 هلوقك درجتلا لقو

 ماشه نب ميهاربإ ةنيدملا ريمأ ءاجه يف يملسألا ديز يبأل ليوطلا نم تيبلا

 :هردصو .دمحم هيخأو يموزخملا
 امظلا ىلع ًالْصَس ماحرألا ووذ اهاقس

 : هلبق تيب يف قورعلل عجري ريمضلا :اهاقس :تادرفملا

 اعزعزتت نأب ممهت ملف اًثيدح ىرثلا تّصم ىدنلل اًمورع تحدم

 «ناورم نب كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا يلاخ اًدمحمو ميهاربإ كلذب دصقيو

 .ءاملا اهب ىفتسي ولدلا لجسلا :ًالجس .شيع ءوسو لرمخ نع امهالو هنأو

 ءارلا حتفب :بركو .اًلذو اًرقف كلهت نأ تند اعطقت نأ اهقانعأ تبرك
 .اهرسكو
 ىلع نأب انرتقم (بّرك) ربخ ءاج دقف (اعطقت نأ اهقانعأ تبرك) :يف دهاشلا
 .ليلفلا
 ةفحتلا حرشو ١الال/؟ ررفصع نبال يجاجزلا لمج حرشو ١/94برقملا

 8٠ مظانلا نباو 4١6 ةدمعلا حرشو 14١ يدادغبلل هدهاوش حرشو 4

 ١91/7 ينيعلا و "14 ليلعلا ءافشو 195/١ دعاسملاو 759/١ يدارملاو

 188/١. لماكلاو 5١15/١ يئومشألاو ٠١8/١ رردلاو 56/١ عمهلاو

 .هلئاق فرعي ملو ليوطلا نم (؟)

 انرتقم اًعراضم كشوأ ربخ ءاج ثيحح (اولمي نأ اوكشرأل) :يف دهاشلا

 .اهيف بلاغلا وه امك نأب
 نباو 4117 ةدمعلا حرشو ١97 يجاجزلا يلامأو 550/5 بلعث سلاجم

 حرشو ام ينيعلاو <76 ليلعلا ءافشو ١591/١ دعاسملاو "5 مظانلا

 ١/”- مسمسهملاو اىم؟ ةفحتلا حرش دهارش حرشو امو -١م5#8 ةفصتلا



 -ي<ي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يا هِتاَرِغ ضعب يف هتنْيَم رم رف نم كشوي 1٠-

 .ًالصأ ْنأِب عورشلا لاعفأ ''”نرقث الو

 لثم ؛عراضمب كشرأل اوؤاجو

 9 تسلا رف نم كشوي

 هلوقك لعاف مساب اهل ءيج امّبرو ؛يضاملا نم فرعأ وهو

 رردلاو ١/٠١8 ينومشألاو 55١/١.

 ,ةيفاق 0 (اهعقاري) مو لصألا يف )١(

 .ةيلهاجلا ءارعش دحأ ؛يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأل حرسنملا نم تيبلاو
 .اهناسرفو جراوخلا 0 دحأ .ناطج نب نارمعل :ليقو

 نم اذرجم اًعراضم كشوي ربخ ءاج دقف (اهقفاوي نم كشوي) يف :دهاشلا

 .ليلقلا ىلع ْنأ
 حرشو 44/١ ملعالاو هيوبيسو ١77 جراوخلا ناويدو 0 ةيمأ ناويد
 شيعي نباو ؟١/41 دعاسملاو 81١8 ةدمعلا حرشو 480١ ةيفاشلا ةيفاكلا

 صيلختو 48/١ برقملاو 58/١“ يدارملاو 5١ مظانلا نباو, 1/

 ١817 /؟ ينيعلاو 185 ةفحتلا حرشو 74 ليلعلا ءافشو 77 دهاوشلا

 ١٠١1/١ رردلاو 1١/١ عمهلاو 185 يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 ١/١, لماكلاو 777/١ يئومشألاو

 .(نرتقت الو) ظ يف (؟)
 )١٠١١(, مقرلا وذ قباسلا دهاشلا وه اذه (5)

 فرصتم (كشرأ) نأ ىلع اًدهاش حراشلا انه هدروأ (كشوي) انه هيف دهاشلا

 ال اذهو (اهقفاوي) اهربخو (نَم) اهمساف ءيضاملا لمع هنم عراضملا لمعيو

 .يعمصألا هركنأ دقف هيضام دورو يف فالخلا امنإو ءهيف فالحخ

 .55؟ 89 دهاورشلا صيلخت



 كلام نبا ةيفلأ حرش يردد

 و

 0 كوخ ظيلخللا تالخ ةوعتانا ايمرأ ةكيفونتف

 هلثمو

 "”يداوّعلا ةرضاغ نود ودعتو اهارت ال نأ ٌكشوم َكْنِإف -75

 .ةأرمآ ةرضاغو

 "44و امير ُدَكَيِل :ىلاعت هلوقك عراضمب داكل اوؤاجو
 ريثُك لاق ءرودن ىلع اضيأ لعاف مساب اهل ءيج امّبرو

 يف امك ثراحلا نب ةماسأ همسا :ليق ؛نبيلذهلا دحأل ؛براقتملا نم تيبلا )١(

 :يورو .ميحس يبأ وأ ؛يلذهلا مهس يبأل :لبقو .نييلذهلا راعشأ حرش
 .(طيلخلا) لدب (سينألا)
 .سناؤملاو طلاخملا ىنعمب :سيئألاو طيلخلا .دْعَب :فالخ :تادرفملا

 .ابارعخخ ؛ ابابي .يراحصلاو رافقلا يهر ؛« سمعو عمج ءاتوحز

 كشري لعفلا نم لعافلا مسا رعاشلا لمعتسا ثيح (ةكشوم) :يف دهاشلا

 .بصن لحم يف (درعت نأ) هربخخو هل امسأ (ضرأ) عفرف .هلمع لمعو

 م1 ةدمعلا حرشو 417١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و ١797 نييلذهلا دايما حرش

 514/١ ينومشألاو 5١١/15 ينيعلاو ٠١ مظانلا نبارا"44 ليلعلا ءافشو

 ,ةةال/؟ ءارعشلاو رعشلاو 1١1 ؟ ةجهبلاو ٠١4/١ رردلاو ١9/١ عمهلاو

 نب ديلولا ةجوز نينبلا مأ ةيراج ؛ةرضاغب ببشي ؛ةزع ربثكل رفاولا نم تيبلا (؟)

 .نيغلاب (يداوغلا)و (ودعتو) لدب (ودفتو) :يىوريو .كلملا دبع

 .هفراوصورهدلا قئارع :يداوعلا .فرصتو قوعت :ودعت تادرفملا

 .قباسلا دهاشلا يف رم امك (اهارت ال نأ كشرم) :يف دهاشلا

 دعاسملاو 47 ةدمعلا حرشو 45١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 17١ ناويدلا

 7١8/١, حيرصتلاو 7598/١ ينومشألاو 1١4/١ رردلاو
 له :ةيآلا رونلا ةروس



 -ييو كلام نبا ةيفلأ حرش

 دئاع لبسأو هنم ٌدئاع اًمس ربع نيعلا نم ُتلاس دقو ٌتدكو - 7

 دئاك انأ يذلاب ٌنهَرل اًئيقي- .ىننإو ماحّرلا م موي ىَسَأ ٌتومأ

 .حوحللا :دئاعلاو

 يف هنبا الو ؛؟"'ةيفلألا يف خيشلا ةلأسملا هذه ركذي ملو

 دلاو ناورم نب زيزعلا دبع اهب يئري ةديصق نم .؛ةزع ريثكل ليوطلا نم
 لدب (دناع)و (امس) لدب (اهس) يورو .زيزعلا دبع نب رمع يوم ألا ةفيلخلا
 .(ظ) يف ةدراولا يهو (دئاع)

 .هيلع حلأو ا مهلا هدواع نم :دئاع .الع ؛امس :تادرفملا

 .نزحلا ىسألا :ىّسأ .فلاخم :دناع .نكس :اهس .ءادلا هنيع باصأ :لبسأ

 يف تبث ؛ماجرلا موي هلوقو» :دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا لاق :ماحزلا
 .«فيرحت وهو ؛ةلمهملا ءاحلاو يازلاب ةيفاكلا حرش نم ةدمتعملا خسنلا
 لاق اذكو .«عضرم مسا ؛ميجلابو ةلمهملا ءارلا رسكب ؛ماجرلا ره امنإو
 ةياور ىلع امأ .هتبوبحم هنم تلحر يذلا عضرملا مسا وهف 7٠١ /؟ ينيعلا

 .لبإلا محدزت ثيح ليحرلا موي هانعمف (ماحزلا)
 نب بوفعي ةياورو .ليلق هدوروو ءداك نم لعاف مساوهو (دئاك) : يف دهاأشلا

 .لمحتلاو داهتجالا يهو ةدباكملا نم (دباك)ريثك ناويد حرش يف تيكسلا

 .تيبلا يف دهاش ال ةياورلا هذه ىلعو
 ليقع نباو 874 ةدمعلا حرشو 404 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و ١١4 ناويدلا

 ”*5 دهاوشلا صيلختو 7١14/١ دعاسملاو 0٠” ليلعلا ءافشو 0١
 550/١. ينومشألاو ٠١4/١ رردلاو 0 عمهلاو 198/7 ينيعلاو

 ٠١ :لاَق (داك) نم لعافلا مسا دورو ىلإ ةيفلألا يف كلام نبا رشي مل

 اكشوم اودازو .هريفال داكو  اكشرأل اَتاَراضم اولمعتساو

 : ةيفاكلا يف لاق اهححرشو ةيفاكلا يف هركذ هنكل
 اكشومو اًدئاك ظفحاو ءداكو ااكشرأل اًتراضم اولمعتسارو

 -اليلق لعاف مسا (كشوأو داك ينعي) امهنم لمعتساو» :حرشلا يف لائو



 كلام نبا ةيفلأ حرش ىح

 وحن هلدب لوقيو تبيبلا رّيغُي نأ خيشلا نكمي ناكو 0

 كشرمو: تاك رودنلا يفو كِشويُداكي ٌمُهنع ٌعاشو

 .(لعفي نأ) ىلإ .كشوأو قلولخاو ىسع دانسإ زوجيو

 لاعفألا هذه تينب اذإو ءَبْرَق ىنعم ىلع ربخلا نع هب ىنغتسيف

 اهدعب (لعفي نأ) لْعََجو ؛هريمض ىلإ اهُدانسإ زاج اهلبق مسا ىلع
 .هب ىفتكم (لعفي نأ) ىلإ اهدانسإ زاجو ءاّربخ

 نأ تسع دنهك .عمجلاو ةينثتلاو ثينأتلا يف كلذ رثأ رهطظيو

 ىلإ دانسإلا ىلع اذهف ''”اوكشوأ نوديزلاو ءايسع ناديزلاو موقت

 نأ ىسع ذله :لوقتو .«براق ا انه لعفلاو ءادعملا مص

 ىلع اذهف ءاوموقي نأ 7 كلان نوديزلاو نا ناديزلاو .موقت

 فرصتت ال اهلكو» :ةدمعلا يف لاقو .404 :48ا كلذ ىلع دهاوش دروأو» د

 نم لعافلا مسا لامعتسا ردنو#» :اهحرش يف لاقو 448 :كشوأو داك الإ

 «كشوأ

 لامعتسا هنم ردنأو :لاق مث .يدرولا نبا حرش يف نيدراولا نيدهاشلا ركذو

 .877-414 ريثك تيب ركذو .«داك لعاف
 اهل اوؤاجف داك امأ :لاق ؛هيلع دزي ملو ءةيفلألا يف امب مظانلا نبا مزتلا )١(

 1١,. «ةَىِضب اثير داكي» :وحن ءريغال عراضمب
 اموقي نأ) :ريدقتلاو ؛لوألا لاثملا يف درو امب ءافتكا نيلاثملا يف ربخلا كرت (؟)

 .(اوموقي نأو

 .(ٌدعتم) ةدايز ظ يف (؟)
 نأ) :ريدقتلاو .قباسلا لاثملا يف درو امب ءافتكا لبثمتلا يف ربخلا كرت (4)

 .(اموقي
 .(اوكشوي) ءو لصألا يف (5)



 كح كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ّبْرق ىنعمب مزال انه لعفلاو ءاهتلصب (نأ) ىلإ دانسإلا

 مسا هنوك زوجيف ءرهاظ مسا (لعفي نأ) دعب ناك اذإ اذكو

 لوألا ىلعف «لعفلا لعاف هنوكو هريخأتلاو ميدقتلا ىلع ىسع

 يناثلا ىلعو ؛كموق اوبهذي نأ قلولخاو ؛كاوخأ اموقي نأ ىسع

 .رهاظلا ىلإ هدانسإل ,''"بهذي نأو ءموقي نأ

 «ٌنيسعو تيسعك «هنون وأ ريمضلا '''ءات ىسعب لصتا اذإو

 .مِلَع حتفلا رايتخاو ءاًعابتإ رسكلا زاج

 سوما

 : هلوقك ءَّبه اضيأ ةبراقملا لاعفأ نمو

 ""اَيِرغُم موللاب ُتنك يّنأك جلف ىرهلا ةعاط يفّبلقلا ُمولأ ُثببه 4

 هلوقك ءَلَهْلَه اضيأ اهنمو

 لعاف كمرقو كاوخأف .ءكُموق بهذي نأ ىسعو :كاوخأ موقي نأ ىسع يأ )١(

 ٠ يسع

 .ظ نم تطقس مف

 .هلئاق فرعي ملو ليوطلا نم (9)

 اهمسا ؛ةبراقملا لاعفأ نم لعف (ّبه) نإف (بلقلا مولأ تببه) :ين دهاشلا

 .بصن لحم يف «بلقلا مولأ ةلمج اهريخخو ؛ملكتلا ريمض

 ممهلاو "47 لبيلعلا ءافشو 8١7 ةدمعلا حرشو 41/١" ليهستلا حرش

 1٠١" ,2؟4 روذشلاو ٠١/١ رردلاو 8/1



 كلام نبا ةيفلأ حرش «<«010-

 (0دابْئِص وأ اكِلام ٌراْنأ ٌتلِهْلَم مهيجه عارُلا يف لفرت امل 0

 ف

 .ْنأِب لهلهو ّبه نرقت الو .لجر مسا انهو ؛ةيهادلا :ليبنصلا

 دشنأو 0” '(داك) يف ةغل (ديك) "نع برطق ىكحو

 .(اليبض) ظ يف
 نم ةعيبر نب يدع ؛ىليل يبأ .لهلهم يلهاجلا رعاشلل لماكلا نم تيبلاو
 بيلك وخأ ةعيبر نب سيقلا ؤرما ناسللا يف همساو ؛لئاو بيلك يخأ ركب

 : هتياورو ؛تيبلا اذهل الهلهُم يمسو «لئاو
 البنص وأ اًرباج رأثأ ثلهله مهنيجه عاركلا يف رعوت امل

 ناسللا يف امك يرهوجلا هدشنأ اذكو .لغرت امل :ةرهمجلا يف هدشنأو

 ..(رعوت)ر (لقوت) ناسللا يف هدروأو (البئضو .لقوت امل) ةدمعلا حرشو

 ٠لبجملا يف لقوت : لقوت .لخد : لْغوت .هتيشم يف رتخبت :لفرت :تادرفملا

 لبجلا نم نكر :ليقو .ةيصاقلا اهفارطأ صضرألا عارك :عاركلا .هيف دقص

 وأ ؛ميئللا :نيجهلا .رّعوت :ةياور بساني ىنعملا اذهو .قيرطلا يف ضرعي
 مادقإلا نع تففك هنع تلهله :لهله .اًبسح وأ اًبسن همأ نم ريخ هربأ نم

 .تدك :تلله ناسللا يفو ؛تيبلا دروأو .ةرهمجلا يف امك هيلع

 .لججر مسا انه وهو «ثيبخلاو ؛ةيهادلا :دحاو ىنعمب : البئضوالبتص

 همساو ؛ةبراقملا لاعفأ نم لهله نأ ىلع (اًكلام رأئأ تلهله)يف :دهاشلا

 .ةيلعفلا ةلمجلا هربخخو ملكتلا ريمض
 061/4 (لبتص) ناسللاو ١917 /*” (لله) ةفللا ةرهمجر 8١7 ةدمعلا حرش

 , (لهله)و

 ,.(ظ) نم تطقس

 ىكح» "916/6 (ديك) ناسللا يفو .برطق ىلإ اذه بسن نم دجأ مل
 .تيبلا دروأو «اذك لعفي ديز ديك :نولوقي برعلا نم اًسان نأ هيوبيس



 -ي5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "7هَقْيَي كلذ َموي ٌشارجي ديكو يتّمُر لكأت '''فْقلا عابضداكو

2 2 5 8 8 

 .(لكأي تفلا) لصالا يف )١(

 يف تام .ةّرم نب دليوحُش همساو :؛يلذهلا شارخ ىبأل ليوطلا نم تيبلا (1)
 .ءط باطخلا نب رمع ةف اليخ

 «ناتياور نييلذهلا رامشأ مرش يف و .هظافلا ضعب يف فالتخاب يور تيبلاو

 :ىلوألا

 ُمتيي كلذ موي ٌشارخ داكو  ًةفيلخ يناكم ىّضرت رأ ُدّعَقتف

 : ةيناثلا ةياورلاو .ةياورلا هذه ىلع دهاش الو ؛هتجوزل ريمضلاو

 ثيبلا ديكو  ينثج نلكأب ُفّقلا عابض تديكو
 .ناسللاو شيعي نبا يف اذكو

 فاكلا حتفب (لِجْت) نزو ىلع.دبك اهلصأو ءداك ىنعمب :ديك :تادرفملا

 ةكرح اوفذحو (فاكلا) ءافلا ىلإ (ءايلا) نيعلا ترسك تلقن .ءايلا رسكو

 ام :كفقلا .فصنملا يف امك (لْمْمَي) هعراضم يذلا ديك راصف (حتفلا) ءافلا

 .ناعيقو ضاير هيف نوكيو ءالبج نوكي نأ غلبي ملو ظلغو ضرألا نم عفترا
 (يتثج) حراشلا ريغ ةياور :يتّمر .اهتراجح ةرثك كتبلغل اهيف ترفح ولو
 .ةئيدملا ةيدوأ نم ٍداو ٌففلا ةلصلاو ةلمكتلا يفو .دحاو امهائعمو

 شارخف داك لمع (دبك) تلمع دقن (متيب 20سشارخ ديك) :يف دهاشلا

 .اهربخ متيير ءاهمسا
 فصنملاو ل١١٠/١1 شيعي نباو 27/8 ةلمكتلاو ١77١ نييلذهلا رامشأ حرش

 ,19١:؟ (ليز)و "458 (ديك) ناسللاو 0١



6 
 اهتاوخاو نإ

 0 .نأكو .لعلو .ّنكلو كلو «نأو اعلا

 : 5 لعافو ؛ مذ لوعفمك «ربخلا مفرتو أدتيملا بصنتف

 .دقح وذ هبا ّنكلو 000 اًديز

 اًراجوأ افرظ ناك اذإ الإ ربخلا ميدقت بابلا اذه يف زوجي الو

 .حقولا ريغ اهيف تيل وأ .حقولا ٌريغ انه تيل :وحن ءاّرورجمر

 .اذإ زوجيف

 رادلا يف َّنإو ؛هّبحاص ٍديز دنع نإ :وحن ءطسوتلا بجي دفو
 (17هكلام

 يه نوكت نأ لصألا يه يتلا ةروسكملا نإل ضرع اذإو

 تحف ءاهناكم هريدقت ٌحصي ثيحب ردصملا '"”ىنعم يف اهلومعمر

 . لضفلا ينغلب ٌحِصي ْذِإ ؛ لضاف اًديز ْنأ ينغلب :وحن «قرفلل اهتزمه

 يف رسكُف ؛ةزمهلا ةروسكم هيف َّنإف ةلمجلل وه عضوم ّلكو

 1 هه بية امكحو "يم 0 اظفتف

 هيف ءيشل وأ ربخلا ىلع دوعي ريمض ىلع اهمسا لامتشال كلذو )١(
 .(ىنعم) لدب (ردصم) ظ يف (6)
 ١. :ةبآلا ردقلا و ” :ةيآلا ناخدلاو .” :ةيآلا فسوي ةروس (5)

 . حاتفتسالل اهلبق الأف امكح اهمدقتل (نإ) ةزمه ترسك 0١7 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (8)



 -يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ا أ 0 َّ ذل مايه بو مم

 مُكْلا نع هتسيلاءو# :ىلاعت هلوقك ءةلص لوأ نوكي نأ :يناثلا
 )يشمل اريد َمَحاَقَم 0

 «٠ لضاف هنأ كدنع يذلا ءاج :وحن نم .ةلص لوأب انزرثحاو

 كدنع يذلا :ريدقتلا ذإ ؛اًمجن ءامسلا يف ْنأ ام هلعفأ ال :مهلوقو

 اًمجن ءامسلا يف نأ تبث امو .هلضف

 بتكعلاَر () مح» :ىلاعت هلوقك ءمسقلا اهب ىقلتي نأ :ثلاثلا
 "”4(© ردم اك اَنإ ٍدكَرَبُم َولْبِل ىف ُهَنلَرنَأ آَنإ (© ٍنيِبْلأ

 لاَثظ :ىلاعت هلوقك ؛لوقلاب ةيكحم عقت نأ : عبارلا
 47ج

 ْذإ ؛ اهتياكحل ضرعتي نأ ريغ نم لوقلا دعب عقت نأ زوجي الو
 :لوقتأ :وحن ءّنظلا ىرجم هنايرجل لوقلا دعب حتفلا قحتست دق

 ريغ ضحملا لوقلا دعب عقت دقو ءٌنظتأ ىنعمب ؟ قلطنم اًديز َنأ

 كنأ لوقلاب كّيصصخ :هلوقك .حتفلا قحتستف :؛'*'هب ةيكحم

 .ريبخ كنأل يأ « ريبخ

 ءءادنلا باوج ءدب يف اهعوقرل (نإ) ةزمهه ترسك ه5 :ةيآلا رطاف ةروس )١(

 اًمكح ةمدقتم يهف

 ا" :ةيألا صصقلا ةروس (؟)

 " ىلا 20١ :تايآلا ناخخدلا ةروس (*)

 م٠ :ةيآلا ميرم ةروس (4)

 طا نم (هي) تطقس (6)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هود

 اجرح امُك© :ىلاعت هلوقك ءلاحلا لحم لحت نأ :سماخلا

 هلوفرو "0469 َتوُهركل َنينؤُملا نم اًهبِرَم َّنِإَو نِحْلأِب َكِنِب ني كير
 مهن الإ َنيَسْرَمْلا َنِم كللتق اَنْلَسَيَأ ًامي» :ى لا هل د

 رعاشلا لوقو ''”«ءاسعّطلا

 ""يمرك يزجاحل ىيّنإو الإ امهُثلأس الو ينايطعأ ام -

 .لمأ وذ ينإو هترز :هلثمو

 وذل هّنِإ ملعا وحن ماللاب قلعم لعف دعب عقي نأ :سداسلا

 : ىلاعت لاقو ؟*”«هْلوْسَ َكَّنإ ُمْلعَي ُهَتاَرظ : ىلاعت '*”هللا لاق .ىقُت
 لا قول ا اند

 لحم يف «َنرْهِرَكْل َنيِيمْزُْلا َّنَي اًعبِرَف َنإَو9 ةلمج 0 :ةيآلا لافنألا ةروس )١(
 .(كجرخأ) يف لوعفملا ريمض نم لاحلا ىلع بصن

 بصن لحم يف هماصَشلا وكأن ْمُهَنإ© ةلمج 5٠١ :ةيآلا ناقرقلا ةروس (0)
 .(نيلسرملا) نم لاحلا ىلع

 هاخأو ناورم نب كلملا دبع حدمي ةزع ريثكل ةديصق نم حرسنملا نم تيبلا (*)

 .زيزعلا دبع
 ةياورو .لاحلا ةلمج لوأ اهعوقول ْنِإ ةزمه ترسك دقف (ينإو) يف دهاشلا

 .ماللا فيفختو ةزمهلا حتفب (الأ) بضتقملا يف دربمل
 ةيفاكلا حرشو "47/5 بضتقملاو 411/١ ملعألاو هيوبيسو ١1# ناويدلا

 ”:8/؟ ينيعلاو 67/١“ ليقع نباو !١١ ةدمعلا حرشو 487 ١/ ةيفاشلا

 ١/*50, رردلاو ١15/١ عمهلاو 7378/١ ينومشألاو

 .ظ يف (هللا) ةلالجلا ظفل دري مل (4)
 ١ :ةيألا نوقفانملا ةروس (5)

 1٠١ :ةيألا رجحلا ةروس (5)



 22 كلام نبا ةيفلأ حرش

 عم اهتزمه حتفت دق هنأ '''هنبا الو ''"خيشلا هكحي مل اًمِمو

 : هلوق يف ةرمهلا حتف انعمس : "”برطق لاق ؛ماللا

 (؛0هطَملا ٍرْيَخ ْنِمَّل كاياطم نأ نيَعلا هللاب تفلح نكت ملأ -4
 , حم .هبل ا اذإ "'يهضعب لاقو ,200ل اى

 همكح لعفلا ىنعم هيف امم لعفلا ريغ نأ فرعي نأ يغبني اًمِمو

 هبل "”يْنِإ اذإ :لثم ءروهشملا ىلع ةزمهلا رسك يف لعفلا مكح

 لب «ماللاب قْلُع ٍلعف ّدعب سيل ههبشو اذهف ؛ههبشأ امو ءدومحمل

 )١( ةيفلألا يف كلام نبا لاق ١؟:
 يقث وذل هنأ ملماك ماللاب اقلع لعف دعب نم اورسكو

 .ماللاب قلع لعف دعب حتفت (َنِإ) ةزمه نأ ركذي ملف
 ةقلعملا ماللا عم حتفت اهنأ ىلإ ريشي ام ةيفلالل مظانلا نبا حرش يف دجأ مل (؟)

 .175-5 ءلعفلل
 78/4 ةنازخلاو ال4 ةعانصلا رسو ١6/١" صئاصخلا (*)
 .امهلئاق فرعي ملو زجرلا نم (4)

 هجولاو ءربخلا ىلع ماللا لوخد مم ةزمهلا حتف ثيح (ْنأ) :يف دهاشلا

 .ةدئاز يطعم نبا اهلعجو .رسكلا

 ليبذتلاو 9١١ يطعم نبا ةيفلأ رشر 7١8/١ صئاصخلا 774 ةعانصلا رس

 ةنازخلاو ”6:دهارشلا صيلختو ١7١" ينابملا فصرو ١١8/8 ليمكتلاو
 ؟”905 (ىضق) ناسللاو اجّجرد ١١5/١ رردلاو 1/١ عمهلاو 4

 .41؟4 (يأم)و 47١1 (اطم)و
 .ظ نم (لاق) تطقس (4)

 )١( ليمكتلاو ليبذتلاو "9/4 ةعانصلا رس .برطف هاكح ١1١8/8.
 .نيعضوملا يف (ىتأ) ظ يف (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش كل

 وحن روكذملا ثيبلا لدب '”لاق ناك ولف «لعفلا هبشي ام دعب

 اًققح اميف بلاغلا يف ماللاب اَقّْلُع لعفك وأ لعف دعب وأ

 عم حتفلا دورو نم برطق هاكح ام مِلَعلو ءاذه هيف لخدل

 .ماللا

 مسا ربخ نإ ٌمقن نأ ''”هتافتصم ضعب يف خيشلا هركذ :عباسلا
 اوما ندا َّنإ» :ىلاعت هلوقك .لاحلا ىف اًربخ ناك ءاوس ؛نيع

 ل كرب اطرد َمِدلَو ترجل اشو َنِييَسلَو أح
 هلوقك ًءادتبا خسان هيلع لخدو اًربخ ناك رأ "”ُْْهَتِني ٌلِصْنَي

 (4!ءَدَس انئاطبإ يفو ٌءاطب اَنِإ انّيسحيموقلا ضعبوةانألا انم د

 تناكل امهيف ةزمهلا تحت ول ْذِإ ؛ بجي نيلاثملا يف رسكلاف

 ردصملاك .لعفلا ىنعم هيف ام نأ ىلإ ةيفلألا يف كلام نبا رشي مل )١(
 5١ :لاق ماللاب قلع اذإ هدعب (نإ) ةزمه رسكت تاقتشملاو

 ىقثرذب هنإ ملعاك ماللاب افلم لعف دعب نم اورسكو

 7١. /؟ هحرشو "77 :ليهستلا رظنا (9)

 مسا ربخن اهعرقول (لصفي هللا ْنِإ) ةزمه ترسُك 01١10 :ةيآلا جحلا ةروس (5)

 .(اونمآ نيذلا) وهو نيع
 :ليق .لالُك دبع نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع ؛نميلا حاّضول طيسبلا نم (8)

 نب زيزعلا دبع ةنبا نينبلا مأ هتارماب ببش نيح كلملا دبع نب ديلولا هلتق
 .ناورم

 اهمسا عم اهعوقول اًبوجو ْنِإ ةزمه رسك دقف (انإ انبسحي) :يف دهاشلا
 - تاذ نع ربخ لصألا يف رهو .بسحيل يناثلا لوعفملا عضوم يف اهربخو



 -ي كلام نبا ةيفلأ حرش

 رلف .«نيع مسا ربخ نوكت ال ردصمب ةردقملاو هردصم ريدقت يف

 مل ام حتفلا مزل ءمركم كنأ كؤازج :وحن «ىئعم مسا ربخ تناك

 .يتأيس امك نيلوق نيب عقي

 عضاوم ةسمخ يف حتفتو رسكتو

 هلوقك ؛ةأجافملا اذإ دعب عقت نأ :لوألا

 "'هزاهللاو اَمّملا دبع هنأ اذإ اديس ليف امنت دير فرأ تنير[

 حتفلاو ءافقلا دبع وه اذإف ىنعمب ءلصألا وهو '”رسكلاب

 .بسحل ًالوأ الوعفم عفاولا نيملكتملا ريمض وهو -
 08 ليلعلا ءافشو 1؟ مظانلا نباو 557 ةدمعلا حرشو 774/١ ةسامحلا

 ١١4. ةفحتلا دهاوش حرشو 7١١١/؟ ينيعلاو ١8١ ةفحنلا حرشو

 .هلئاق فرعي ملو ؛ليرطلا نم )١(

 ناسنإللو «نذألا تحت ئتانلا مظعلا :ةّمِرْهِل عمج :مزاهللا: تادرفملا
 وأ هافق رظني نم نأ دارأو ءامهلوح ام لمشيل رعاشلا امهعمجو ؛ناتمزهل

 .ههجو زكلو هافت عفص رثأ دجبي ثيح !هفعضو هتئاهم فرعي ههجو
 (نإ) ةزمه يف رسكلاو حتفلا زاج ثبح (افقلا دبع هنأ اذإ) :يف دهاشلا

 اهيلومعم عم لوؤت حتفلاب يهف .حراشلا حضوأ امك ؛ةيئاجفلا اذإ دعب اهعونول
 ,ةيئادتبا ةلمج نركت رسكلابو .ةدوجوم ةيدوبعلا اذإف ردصملاب
 يلامأو 5594/5 صئاصخلاو 61١/7" بضتقملاو 477/١ ملعألاو هيوبيس

 دصتقملاو 48١/١ يجاجزلا لمج حرشو ١77/7 حاضيإلاو ١56 يليهسلا

 47/4 شيعي نباو ١" مظانلا نباو 188 ١/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 57/٠١

 5٠" ليلعلا ءافشو 7/8 ينادلا ينجلاو 771/١. 2٠١ دعاسملاو 4/١1ر

 حرش دهاوش حرشو ١9/84” ةنازخلاو 4 /" ينيعلاو 5١؟ ةفحتلا حرشو

 198/١ والدرر١/ 11١86. عمهلاو 548 دهارشلا صيخلتو ١١4 ةفحتلا

 .(رسكلاف) ظا يف (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش <

 .ةدوجحوم هيه ةيدوبعلا اذإف ىنعمب

 : هلوقك مال الب مسق ٌباوج اهب أدتبُي نأ : يناثلا

 "”"عيبصلا ِكِلاَيَذ وبأ ينأ نلعلا ٌبرب يفلحت وأ ١-

 يفلحتو ىنعمب حتفلاو ؛باوجلا ىلع لصألا وهو رسكلاف
 .ضفاخلا َعِْتَق «ينأ ىلع

 بسك :ىلاعت هلوقك .ءازجلا ءاف دعب عقت نأ :ثلاثلا
 اها لا 1 رع ف ا

 م وم م 0000000

 وهف نكحست ريكلاو "4 مير روفع ,هن 20 و هده نك نات

 .جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم )١(
 .مسق لعف دعب اهعوفول ؛اهرسكو ةزمهلا حتفب (ينأ يفلحت) يف دهاشلا

 .هنوبجوي نويرصبلاو ؛مسقلا بارج اهتلمج 0 ىلع رسكلاف ءاهدعب مال الو
 طاقسإب (يفلحت) مسقلا لعفل لومعم ردصمب اهيلومعمو اهليوأت ىلع حتفلاو
 سيل (يفلحن) لعفلاف اذهلو ؛ةلمج الإ مسقلا باوج نوكيالو :(ىلع) راجلا

 زوجي فلحلا نع رابخإلاف ؛هنع بيجأ نإو ؛مسقلا بلطل امنإو مسق لعف
 .حضاو تيبلا يف امسق سيل هنوك :يمساقلا باهشلا لاق .هنع باجي نأ

 .نيهجولا نوزيجي نويفوكلاو 2514/١ حيرصتلا ىلع نيساي ةيشاح رظنا
 8 مظانلا نباو 7٠ ةدمعلا حرش يف امك ءرثكأ مهدنع حتفلاو

 مظانلا نباو ١478 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ال« /؟ نآرقلا يناعمو ١188 ناويدلا

 7١4ينادلا ىنجلاو ١85 ةفحتلا حرشو "515 ليلعلا ءافشر 511 14

 حرش دهاوش حرشو هاو /1و 77/١ ينيعلاو ”58 دهارشلا صيلختو

 ,.1١؟7 ةفحتلا

 .خسنلا عيمج يف (مكبر) ةلالجلا ظفل دري مل ١)

 اهركو ةزمهلا حتف زرجي (هنأف) يف دهاشلاو .564 :ةبآلا ماعنالا ةروس (9)
 .(لِمَع ْنَم) طرشلا باوج ةلمج لوأ اهعوقول



 يح كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ةلصاح هترفغمف ىنعمب حتفلاو .روفغ

 نيلرقلا لغافر. لوقا اهرب« لوقت نع اهب ربك انآ «عبارلا
 سفنب رابخإلا دصق ىلع حتفلاف هللا دمحأ ينإ ! يلْوَق :وحل ءدحاو

 .ةياكحلا دصقل ةلمجلا سفنب رابخإلا دصق ىلع رسكلاو ءردصملا

 : هلوقك «ّنظلا ىنعم نمضملا لوقلا دعب مقت نأ : سماخلا

 ؟ '”'ملستسُم ئرما ٌمد ٌتحبتسا دقو ٌعْنَمُم ةايحلاب َكْنِإ لوقتأ -7

 "”نيهجولا هتاهيبنت يف خيشلا هيف زاجأ

 ام وأ ربخلا ىلع ةروسكملا ْنِإ عم ءادتبالا مال لوخد روجيو

 الو .هلومعم مدقتي الأ طرشب هيلع اهلوخدف ربخلا امأ هّلحم يف

 :رحن ءاَدرفُم لب ءدق نم اًيلاخ افّرصتُم اًيضام الو ءاّيفنم نوكي

 هلوقك ةيمسا ةلمج وأ "40

 حرش دهاوش حرش يف يدادغبلاو هدهاوش يف ينيعلا هبسنو ؛لماكلا نم )١(

 .هناويد يف سيلو قدزرفلا ىلإ ةيدرولا ةفحتلا

 .ةياكحلا ىلع رسكلا لا ةزمه يف زوجي (كنإ لوقتأ) : يف دهاشلا

 لمع (لوقت) لمعتف ؛نظلا ىنعمب , لوقلا نأ ىلع حتفلاو ؛هلصأ ىلع لوقلاف

 .نيلوعفملا دسم دسي بوصنم ردصمب اهالومعمو نأ لّوْؤُتو «َنظ
 ١14/5" ينيعلاو ١54 ةفحتلا حرششو 7107/١ يدارملاو 714 ةدمملا مرسم

 ,؟١/06 ينومشألاو ١1١6 يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو
 )١( ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا 448.

 4 :ةيآلا ملقلا ةروس (9)

 راج وهو (نإ) ربخ ىلع (قلخ ىلعل) يف ءادتبالا مال لوخد دهاشلاو
 [ملمر يراخبلا ءاور].زئاج كلذو ءرورجمو
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 ' م 1 ٍ
 و راسن رذعت ولو ٍةَدِج ود ُةوجري نمل ٌميركلا نإ 6

 سس ايضا وأ د كير ّنِإَوِه :لثم اًتراضم وأ

 انورقم وأ ءموقت نأ ىسعل كنإ ؛ىتفلا معنل كنإو :وحن فرصتم

 .ىدعلا ىلع امس دقل اديز :وحن دقب

 «ربخلا لومعم وه يذلا طسوتملا ماللا بحصت نأ زوجيو

 .ٌبغار َكيِفَل هللا دبع ّنإو «لكآ كّماعطل اًديز ّنِإ : وحن

 0 يس نمصَقْلا وهل مهل اذه نإ < :لشثم ٠ «لصفلا هحصتو

 ؛هليدع وأ اًفرظ ناك اذإ ربخلا ىلع خاتملا نإ | مس ١ بحصتو

 1 ”هترمل كِل ىف َّنإ»ا :لثم
 .لئاقل رعب ملو طيسبلا نم 000

 لّون ردصم :ليونت .رسيلا نم رسيأ ردصم :راسيإ .ىنغ :ةّدج :تادرفملا
 ولو سل هك ميركا ءاجر درجم لمج :ماشه نبا لاق .ىطعأ نعمب
 .لاحأ ىنح غلاب دقلو ؛ليئم الو رِسوُم ريغ وجرملا ميركلا ناك

 نإ ربخ ىلع ماللا تلخد دقف (ةدج ورث... نمل ميركلا َنإ) :يف دهاشلا

 ءربخخ وذو ؛أدتبم نَْمف ؛ةيمسا ةلمج وهو ؛ديكأتلا يف ةغلابملل ةروسكملا
 ,رئاج كلذو ءْنِإ مسا ربخ ةلمجلاو

 م58 ليلعلا ءافشو 770/١ دعاسملاو 50 مظانلا نباو 77/7 ليهستلا حرش

 .10؟ حيضوتلا دهاوشو 508 دهاوشلا صيلختو ١47/1 يئيعلاو

 .(مهنيب) ةدايز ظ يفو .١؟4 :ةيآلا لمنلا ةروس (5)
 .زئاج كلذو ءاًعراضم هنوكل (مكحيل) ْنِإ ربخ ىلع ءادتبالا مال لرخد :دهاشلاو

 5؟ :ةيألا نارمع لآ ةروس (*)
 نإ مسا نيب عقارلا (ره) لصفلا ريمض ىلع ءادتبالا مال لوخد :دهاشلاو
 .(صصقلا) اهربخو (اذه)

 .44 :ةيألا رونئلاو ١. :ةيألا نارمع لآ ةروس (4)

 .رورجمو راج اهربخو ؛(ةربعل) رخأتملا نإ مسا ىلع ماللا لوخد :دهاشلاو



 22 كلام نبا ةيفلإ حرش

 ."'”كلذ ريغ ىلع اهلوخد ردنو
 .لمعلا لطب اهتاوخأ ىدحإ وأ ّنإب ةدئازلا (ام) ُْتْلِصُو اذإو

 نأ '”ناهرب نبا ركذ امل ءتيل ريغ يف ىتح لمعلا ىقبي دقو
 .هلثم "”يئاسكلا ىلإ يُِعَو ؛مئاق اًديز امّنإ :ىور شفخألا

 دقو «ءبصنلا هقحف اهربخو َْنِإ مسا دعب فوطعملا ءاج اذإو

 هلوقك عْفرُي
 *”ٌىألاو ةبيجنلا ّمألا انل ّنِإف هُمأوهوبأ ٌبِجنُي مل كي نَمف 6

 مال ثتلخد دهاوش اركذ دقف 2780/١ ينومشألاو 57 مظانلا نبا حرش رظنا )١(
 .ةروسكملا (نإ) ريغ ربخ ىلع ءادتبالا

 نع شفخألا نسحلا وبأ ىوروال 5 عمللا حرش يف ناهرب نبا لاق (؟0)

 لثم يدسألا ءزج نبا ركذو .(ام) ةدايز عم لمعأف ؛مئاق اًديز امنإ :برعلا

 مساقلا ابأ انخيش تعمس كلذك ؛برعلا نع يئاسكلا باتك نع كلذ

 :لوقي نم برعلا نمر :764 لمجلا يف يجاجزلا لاقو».هيكحي يقيقدلا

 رئاس اذكو ءْنِإِب بصنيو (ام) يغليف «ٌميقم اًركب املعلو ؛مئاف اًديز امنإ

 ليلعلا ءافشو 719/١-5700 ليقع نباو 7 ةدمعلا حرش رظناو .ءاهتاوخأ

 لوصالا يف جارسلا نبا هساقو .55 مظانلا نياو 754/١" دعاسملاو 8
 .؟ة1/١

 .قباسلا قيلعتلا رظنا ()

 .لئاق ىلإ رعي ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (5)

 لحم ىلع اًتوفرم (بألا) فطع دقف (ٌبالاو ...مالا انل َنإ) :يف دهاشلا

 بصنلا لصالاو ؛ليلق اذهو .ْنإ لوخد لبق مفرلا وهو :(مألا) ْنِإ مسا
 :ريدقتلاو فوذحم هربخ أدتبم برعي دقو .بوصنملا َّنِإ مسا يلع هفطعل
 .لمجلا فطع نم نوكيف .كلذك بجنملا بالاو
 ١4/3 عمهلاو 5189/7 ينيعلاو "17 مظانلا نبا و 0١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ١//177, حيرصتلا حرشو 780/١ ينومشالاو 144/7 رردلاو
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 ؛! لامئأف لماع ددعتي الثل ؛؟ نامئاق ررمعو اًديز نإ روجي الو

 وه أدتبملا ''ربخ يف و .خسانلا وه انه ''"ربخلل عفارلا ذإ
 عفارلا وه ربخلل عفارلا نأ ىلع "”يئاسكلا هزاجأو ءأدتبملا

 .لوألا حيحصلاو طفلا

 نوتبصلاَو اماه تيدلاو اوما: نينا نإ :ىلاعت: هلوف انأو
 سرع حك م 00

 ْمِهبَلَع ٌفوَح الق اًحِيْص َلِيَعَو ٍرجآلا ِوُوَلاَو ِهَسآِب_ تما ْنَم رص
 : هلثمو :ريخأتلاو ميدقتلا ىلع لومحمف 0 نوم مه لَو

 "'"'يفاقِش يف انئيِقب امًةاغُب متنأو اَّنأ اوملعاف اَلإو -6

 .(ربخلا عفار) ظ يف (1)
 .ظ نم تطقس (؟)

 787/١ ينومشألاو ١1 مظانلا نبا و 01١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (*)

 .(أدتبملا يف) ظ يف (؛4)
 59 :ةيألا ةدئاملا ةروس (9)

 عوفرم أدئبم فطع دفو (مهيلع فوخال) ةلمج هربخو (نإ) مسا (نيذلا)ف

 ءارفلا دنع زئاج اذهو .(اونمآ نيذلا) نإب بوصنم أدتبم ىلع (نوئباصلا)

 يف امك (نإ) مسا بارعإ ءافخ يئاسكلا نود ءارفلا طرتشيو .يئاسكلاو
 فرطعملا نأ ىلع دهاوش نم درو امو ةيآلا لمحي روهمجلاو ؛ةميركلا ةيآلا
 (نإ)ربخ هيلع لد فوذحم هربخو (ْنإ) مسا ربخ نع ريخأتلا يونم امهين

 754/١ هيوبيس رظنا .مهيلع فوخ ال كلذك نوئباصلاو :ملعأ هللاو ريدقتلاو

 11/1١-517, نآرقلا يناعم و

 : هلبقو مزاخ يبأ نب رشبل ءرفاولا نم تيبلا (5)
 ٍقاثرلا يف ىرسأو اهرودأف  ردب لآ يصاون ْتْرُُج اذإ

 هربخلا لبق ْنأ مسا لحم ىلع (متنأ>فطع دقف (ةاغب متنأو انأ) :يف دهاشلا
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 اونمآ نإ مهيلع ٌبأتي هنأ ةدافإل (نيئباصلا) ةيآلا يف مّدقف
 ٌنظْلا امف ؛نايدألا نع مهجورخب اًبغ دَشُأ مهنأ عم ءاوحلصأو

 نأ ىلع اًهيبنت ربخلا "ىلع متنأ تيبلا يف مُدُقَو ؛مهريغب
 0 ا يف ٌلْغْوَأ نيطاقيملا

 /*!ِنافِنَدىوهلا يفاحوبت مل نإو امتنأو ينإف بط له ٌيليلخ 5

 ربخ (قاقش يف) رورجملاو راجلاو مدنأل اًريخ (ةاغب) بارعإ لمتحيو .؛(ةاغب)

 (ةاغب) ىنعم لمجم اذإو .مْلِع (نأ) قبسي نأ كلام نبا طرتشيو ؛نأ مسال
 نم :ةميركلا ةبآلا يف ليق ام هيف ليفو .متنالو ْنِإ مسال اًربخ عفو رأث بالط
 انأ اوملعاف ريدقتلاو .ريخأتلا يونم ربخلا لبق (متنأ) عوفرملا فرطعملا نأ

 لوألا ربخو ءهل ربخ فوطعملا دعب ام لمحي نأ ىلوألاو .كلذك متنأو ةاغب

 .يتألا دهاشلا حراشلا جرخ امك روكذملا هيلع لد فوذحم

 حرشو 5١١/١ ءارفلل نآرقلا يناعمو ١/ 56١ ملعألاو هيوبيسو 7١4 ناويدلا
 899/١ دعاسملاو 54/8 شيعي نباو 77 مظانلا نباو 81 ةيفاكلا ةيفاشلا

 "16/4 ةنازخلاو 771/1 ينيعلاو 48/١" يدارملاو الا/ ليلعلا ءافشو

 ١8214., ةيبرعلا رارسأو 14١0 فاصنإلاو

 .(ىلع نأ مسا تيبلا) م و لصألا ين

 .(يفنلا) م و لصألا يف
 .(هلوق) ظا ين
 .لئاق ىلإ هزعي ملو بلعث هدشنأ ينيعلا لاف ؛ليوطلا نم تبيبلا
 : ىوهلا .رارسألا راهظإ حوبلا :احوبت .جالع ؛ءاطلا ثلثم :تط :تادرفملا

 .يظرعتلا وهز فلثلا نم :دللا ىثكب ؛نافلا حلا
 ةلالدل ؟فند (نإ) مسا ربخ فذح دقف (نافثد امتنأو ينإ) :يف دهاشلا

 «هتينثتل نإ مسال اًربخ نوكي نأ حلصبالو ؛نافئد امتنأو هيلع فوطعملا ربخ
 روكذملا ربخلا نإ :نيقباسلا نيدهاشلاو ةيآلا يف لاق نم يأر يوقي اذهو

 « .حراشلا حضو امك ءروكذملا هيلع لد فوذحم نإ ربخو ؛عوفرملا فرطعملل
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 ربخ ةلالدل فوذحم هيلع فروطعملا ربخ نأ ىلع لومحمف

 .نافند امتنأو ٌفِنَد ىنإف ريدقتلا .فوطعملا

 نيذه دحأ ىلع لومحم وهف هانمذق ام فالح مهوأ امو

 .ذوذشلا ىلع وأ .نيلمحملا

 دعب هبصنو فوطعملا عفر زاوج يف ّنأو ّنكل“'”و ْنِإ ىَّواسُيو
 7 نأكو لعلو كوبل فاللخب ءربخلاو مس هلا اة

 : عفانو (* فك نبا ةءارقك ؛اهلمع لِقيف ةروسكملا َّنإ ففخت

 ؛ اذ | ماللا مزليو .«سايقلا لامهإلاو 1 ل 2 نار

 0:777!4 ينغملاو ؟74 ١/ ينيعلاو 18 مظانلا نباو 50/5 ليهستلا حرش -
 1585/١. ينومشألاو 5١4/١ حيرصتلاو 857 يطويسلا دهاوشو

 .ظ نم واولا تطقس )١(

 .(امهلامكتسا) ظا يف (؟)

 نإ مسا ىلع عوفرم مسا فطع زاوج سيقي هنأ ءارفلا مالك نم رهظي ()

 .تيلو َّنأو ّنإل دهاوش دروأ دقف ؛هلك بابلا يف ربخلا ركذ لبق بوصنملا
 1١/١". نآرقلا يناعم

 «ةءارقلا يف ةكم لهأ مامإ ؛«يكملا ناذاز نب ورمع نب ريثك نب هللا دبع وه (4)
 هنع ذخأو .سابردو ربج نب دهاجمو بئاسلا نب هللا دبع نع ةءارَقلا ذخأ

 ةياهنلا ةياغ (ه١١١ -418) ةكمب تامو دلو .ريثك هريغو ؛طسقلا ليعامسإ

 ١/444
 ١ :ةبآلا دوه ةروس (6)

 ميم فيفختو ةففخم نونلا ناكسإب نصيحم نبا مهقفاوو ريثك نباو عفان أرق

 اهيفو .ءادتبالل ماللاو (ام) ربخلاو ؛ةففخملا (ْنِإ) مسا (الك) بصنو (امل)
 .دهاشلا

 -  .ميملا فيفختو (نإ) ديدشتب فلخو بوقعيو يئاسكلاو ورمع وبأ أرقو
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 سمس وسمر خخ ال عاقل لك نزلا نعم ةنفاعل نوير اههيم انرذ م 0 2-6

 :هلوقك يفن ٌلامتحا ٍةعفار ةنيرقل ماللا نع ىنغتسي دقو "49

 (نداعملاَءارك تناك ُكلامّدإو ِكلاملآن م ميضلاؤابأ ُنبا اَنأ 7

 ركب وبأ أرقو .ميملاو (ْنإ) ديدشتب رفعج ربأو ةزمحو صفحو رماع نبا أرقو

(000 

 .(الك) وأ (الإ) ىنعمب (امل)و ةيفان (ْنِإ) لعج .ميملا ديدشتو (ْنإ) فيفختب
 - 580 تاءارقلا ةجحو 5١ هيولاخ نباو ٠" - 78/7 نآرقلا يناعم رنا

 58/15 نارقلا بارهإ بيرغ يف نايبلاو 748-581 /7 رشنلاو 8“

 ,178-31"17 /؟ فاحتإلاو

 7 :ةيآلا سي ةروس

 فيفختب شمعألاو نسحلا مهقفاوو زامج نباو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق
 ةقراف ماللاو ؛ةيفان (نإ)و (اَلإ) ىنعمب اهنأ ىلع (اًمل) ميم ديدشتب و (ْنإ)
 .(عيمج) هربخ أدتبم (لك)ر

 ؛ةقراف ماللاو ءةلص (ام) نوكت و اهلمع ءاغلإو (ْنِإ) فيفختب نوقابلا أرقو

 دهشتسا هعم نمو رماع نبا ةءارقبو .نورضحم انيدل ميمجل لك نإو :ريدقتلاو
 اًقرف ربخلا ىلع ماللا لوخد مزل تلمهأ اذإ اهنأ نم هيلإ بهذ امل حراشلا

 ”/4٠١. فاحتإلاو 5831/5 رشنلا .ةيفانلاو ةلمهملا نيب
 .رفث ابأ ىنكيو «مكحلا همساو ؛يئاطلا ميكح نب حاّمرظلل ليولملا نم تيبلا

 ,(ةابأ نحنو) :يورر
 : ميضلا .عنم اذإ ىبأي ىبأ نم ءضاقو ةاضقك ؛بآ عمج :ةابأ :تادرفملا
 .لوصألا :نداعملا مارك .ملظلا

 أدتبم اهدعي امو «ةليقثلا نم ةففخم ْنِإَف (مارك تناك كلام نإ) : يف دهاشلا

 .لصألا ىلع ربخلا - ةيفانلا نيبو اهنيب - ةقرافلا ماللا قحلت ملو ءربخو

 .رخف ماقم ماقملاف ءدارملا حوضو و سبللا نمال
 ليلعلا ءافشو ”ا/ ةدمعلا حرشو 008 ةيفاشلا ةيفاكلا مرشو 6١7 ناويدلا

 795/7 ينيعلاو ”07 يدارملاو "8 مظانلا نباو 174 ينادلا ىنجلاو ”1
 .15/9 رحبلاو ١/18١١رردلاو 141/١ ممهلاو 71/8 دهاوشلا صيلختو



 كلام نبا ةيفلأ حرش نيد

 ءءادتبالل اًخسان اًيضام هنوك بلاغلاف لعفلا '''”اهيلو اذإو

 آدم دارج "برب تدك نإ وئأأ» ©هتَيبكل كلك نوه : لشم
 امرك لأ همي نإت» :ىلاعت هلوق وحن امأر ؛"'”4َِتِسَتَل ده

 :رعاشلا لوق وحنو ؛عراضم هيف اهيلو امم '*”عَكيُتلْرَ
 0مل ةبَوَقُع كبلع ثلح“ اًملسملثلتف نإ َكْئبميْتلُس 114

 .ةففخملا ينعي )١(

 ١47 ةيآلا ةرقبلا ةروس (0)

 65 :ةيألا تافاصلا ةروس (9)

 ٠١١ !ةيآلا فارعألا ةروس (4)

 ه١ :ةيآلا ملقلا ةروس (0)

 نب رمع مع ةنبا .ليفن نب رمع نب ديز تنب ةكتاعل لبق ؛ لماكلا نم تيبلا (5)

 نبا ورمع هلاتغا يذلا .ماوعلا نب ريبزلا عبارلا اهجوز يثئرت .هنلَؤ باطخلا

 ,هاآ"3 ةنس ةنيدملا ىلإ فرصنم وهو ,عابسلا يداوب لمجلا موي زومرج

 ةيفصل ليقو .اودهشتسا اهجاوزأ لكو هاو يلع نب نيسحلا هدعب اهجوزتو

 :ةفلتخم ظافلأب يورو .ايْو ركب يبأ تنب ءامسأل :ليقو .ريبزلا ةجوز
 تسنعو. | املحتمل :تلقق نإ كر..«شاق

 املسمل تلتف نإ كمآ كتلئف

 اًسرافل تلعق نإ كمأ كتلبه

 هلتلكت

 .(مدقتملا) فصنملا يف هتيفاق تيور امك

 لعف ةليقثلا نم ةففشملا (ْنإ) يلو ثيح (اًملسمل تلتف ْنِإ) :يف دهاشلا
 ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاقو .ليلق كلذو (تلتق) خسان ريغ ضام

 .ذاش :ةيفاشلا

 يضرلل ةيفاكلا حرشو "7 ةيهزألاو 708 /5 بستحملاو ”١77/7 فصنملا

 -148 مظانلا ناو ؟5 ةدمعلا حرشو ة+( ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو م4



 - 0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نإ :""'مهلوق هنم لقأو «ليلقف خسان ريغ ضام هيف اهيلو اَمِ

 .ٌنظ بابو داك بابو

 الإ اهمسا رهظي الو ىغلت الف ةحوتفملا (َْنأ) ِتَفْفُ اذإو
 هلوقك ةرورض

 هلامُثلا نوكت َكانُه َكْنأو ٌعيرُم ””ٌثبغو ٌعيبر َكنأب -4

 778/7 ينيعلاو ”؟١/7 دعاسملاو 514 ليلعلا ءافشو 7807/١ يدارملاو

 برقملاو "16 .18/54”7 ةنارخلاو 51١ فاصنإلاو 7" 8/!!١. شيعي نباو

 دقملاو 581/1١4 يناغألار 70١ عمهلا ر١/1١١ رردلاو 0١

 .17؟/١ ءافرظلا ةسامححو ؟ا/9//*

 نبا رظناو .نويفوكلا هاكح 004 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاق

 .خسان ريغ عراضم لعف (ْنإ) يلو دقو .584 /7 ةيفاكلا حرشو /7/8 شيعي

 .(ثيلو) ظ يف

 ءاثر يف ةرمع اهتخأل رأ ؛ةيلذهلا نالجعلا تنب بونجل براقتملا نم تيبلا

 بعكل وه :دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا لاقو .بلكلا يذ ورمع امهبخأ
 :نييلذهلا راعشأ حرش ةياورو .ريهز نبا
 الامثلا تنكو كيرتعب نمل ثيغملا عيبرلا تنك كنأب

 (نأ) مسا رهظ ثيح (الامثلا نوكت كانه كنأو .عيبر كنأ) :يف دهاشلا
 .ةرورض كلذو ؛باطخلا فاك وهو نيعضوملا يف ةليقثلا نم ةففخملا

 يف (عيبر) اًرهاظ اًدرفم اًمسا عفو اهربخ نأ امهو نارخآ نادهاش هيفر

 اهربخ نوكي نأ نوطرتشي ةاحنلاو .(الامثلا نوركت) ةيلعن ةلمجو ءىلوألا
 .حراشلا ركذ امك ةيمسا ةلمج

 حرشو 145 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 24/7 ةحمللا حرشو 0488 نييلذهلاراعشأ

 ينيعلاو 10/8 شيعي نباو 507٠ ليلعلا ءافشو 56 مظانلا نباو؟ 4 ةدمعلا

 5١7 فاصنإلاو ٠١5 يطويسلل هدهاوش حرسشو ١" ينغماارو 5

 ,"ه'/4 ةنازخلاو 8١" دهاوشلا صيلختو



 للام نبا ةيفلأ حرش «<«ةمد

 :هلوقك ؛ةيمسا امإ ةلمج الإ اهرمخ ءيجي الو

 اة ىّمحي ْنَم لك كِلاهْنأ اومِلَعدق ٍدنهلا فويسك َةيتِف يف - 7١-

 "يدل هل ال نأرإ» : هلثمر
 ةّسيئخلاو» :عفان ةءارقك ءءاعد نمضم اَمإ لم ةردصم اًمإو 2 0-91 هاذ و مس 1-0 و . - 2 0 ع 5 ام
 « ابل هلأ ا

 نب هللا دبعل ليقو .يلهاج رعاش «سيف نب نوميم ىشعألل طيسبلا نم تيبلا )١(
 : يناثلا رطشلل ىشعألا ناويد ةياورو .روعألا

 لّيِجلا ةليحلا يذ نع عفدي سيل ْنأ

 ركب يبأ باتك نم ذخأ يذلا يفاريسلا نع القن ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو
 .عولصم يأ لومعم (ةاحشلا 0 ام ينعي) ءارصتلا ١ اله نأ :نامربم

 (ليحلا ةليحلا يذ نع عفدي سيل نأ) : :يورملا تباثلاو

 ؛ةيمسا ةلمج ةليقثلا نم ةففخملا (نأ) ربخ ءاج دقف (لك كلاه نأ) : يف دهاشلا

 .نأشلا ريمضاهمساو ؛(ْنأ) ربخ ةلمجلاو «أدتبم : لكو ؛مدقم ربخ : كلاهف
 ءاهدعب دماجلا لعفلا دورول ةلأسملا هذهل هيف دهاش ال ناويدلا ةياور ىلعو
 .ةينآلا ةلأسملل دهاش هيف امئإو
 14١/5 صئاصخلاو 144086440:787/١ ملعألاو هيوبيسو ١١9 ناويدلا

 نباو ١/7 يرجشلا نبا يلامأو 508/١ بستحملاو ”١59/7 فصنملاو
 781/5 يلنبعلاو 80/١" يدارملاو 54 مظانلا نباو /4 .ءالا /8 شيعي

 عمهلاو 144 فاصنإلاو 787 دهارشلا صيلختو 87/4و 847 /” ةنازخلاو

 .118/1 رردلاو ١/7

 ١5 :ةيآلا دوه ةروس (؟)
 .ربخلا ةفوذحملا (هلإال) يهو ؛ةيمسا ةلمج ةففخلا (نأ) ربخ نأ دهاشلاو

 4 :ةيآلا رونلا ةروس (9)

 نوكتف ؛ةيلعافلا ىلع ةلالجلا ظفل عفرو (بضغ) نم داضلا رسكب عفان أرق

 .حراشلا دهشتسا اهبو ؛نأشلا ريمض اهمساو ؛ةليقثلا نم ةففخم (نأ)

 ينل تشي نابل مقرر فاعلا: حتفو (نأ) فيفختب برقعي أرقو

 -أرقو .ربخ (اهيلع)و هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ةلالجلا مسا رجو ءأدتبم



 كلام نبا ةيفلأ حرش
> 

 0 برأ دق نكي نأ مع نارٍ : ىلاعت هلوقك ,فرصتم ريغ امإو

 دق 69 ُديهيإتي دأ ةَتبَدَبَو» :لثم .دقب (نأ) نم لوصفم اًمإو
 : لثم ءيفن فرح وأ "0469 َنيِيِسْحُملا رمت َكِلَدَك نإ ابيل َتْقَّدَص
 (4)ي هات ص لأ :نانشمو 070 يو هبل مج 5 0 الزأج

 (ه) يات كي نركَيَس نأ َمِلَعظ :لثم «سيفنت فرحوأ

 :هلوقك «لوصفم ريغ ءاج امبَرو
 )بلوم ليلب ثلاز نأب دحر ١-

 "لوس مظعأب اولأسُي ْنأ لبق انداهت لكون ريت

 445 ةجحلا .(َنأ) مسا (ّبّضغ) نم ءابلاو داضلا حتنو (نأ) دشتب نوقابلا
 .147 - 797 /؟ فاحتإلا و ”* /7 رشنلاو

 )١( :ةيآلا فارعألا ةروس ١846
 نأ) نم ردصملا و ةففخملا نأ دعب (ىسع) دماجلا لعفلا ءيجم دهاشلا

 .ةففشملا نأ ربخ ةلمجلاو ؛ةماتلا ىسع لعاف (نوكي
 2٠١4 ٠١6 :ناتيآلا تافاصلا ةروس (؟)

 م4 !ةيآلا هط ةروس (9)
 4 :ةيآلا ةمايقلا ةروس (4)

 ٠١ :ةبآلا لمزملا ةروس (6)

 :ءرجعو .سيقلا ئرمال ؛ليوطلا نم تيب ردص اذه (5)

 ٍقّبْنُم ريغ ٍضارعألا نم لختك

 ريغو ءاعد ريغ فرصتم لعف اهدعب ءاج ثيح (تلاز نأ) :يف دهاشلا

 .(ول وأ سيفنتلا وأ دق وأ يفنلا» لصاوفلا دحأب لوصفم
 ١1١١4, /؟ (لمح) ناسللاو 559 ةدمعلا حرشو ١78 ناويدلا

 .هلئاق فرعي ملو فيفخلا نم تيبلا (0)

 «نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم (نأ) نأ ىلع (نولمؤي نأ) : يف دهاشلا
 : .قباسلا دهاشلاك ءلصاوفلا دحأب لصفي ملو فرصتم لعف اهدعب ءاجو



 كلام نبا ةيفلأ حرش 40

 ندم انك زلنا نول هيلا ىلاعت هلوقك هول اضف ايزو

 "!مَّبْيَمْل

 فذحيو «ةرات اهمسا تبثيف ا فيمخت اضيأ روجيو

 : هلوقك ائرفم "'ءيجيف ١ نيريدقتلا ىلعو ؛ ىرخأ

 ل ًءاضشر هْيَديِرَو نأك 7

 دعاسملاو 84 ينادلا ىنجءلاو 1١ يدارملاو 8٠١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش -

 حرشو 545/75 ينيعلاو 54 مظانلا نباو ”الا ليلعلا ءافشو 701١

 7147/١. ينومشألاو ١/"١4 عمهلاو ١١١/١ رردلاو ١7/١ حيرصتلا

 )١( :ةيآلا أبس ةروس ١5

 .ةلمج ريغ يأ ءاذرفم اهريخ ءيجي ينعي )00

 يهو .ءاشر ةينثتب تا و ٠يورر (بلخأ ءاشر) ماو لصألا يف ةرف

 (بلخأ) هاور نم لعلو .نيءاشرلاب نيديرولا هبشي رعاشلاف .ىنعملل بننأ

 ةملك نم ةزمه اهنأ نظف «ةينثتلا فلأ ببسب رمألا هيلع سبتلا ةزمهلاب
 .(بلخ)

 .ةبؤرل زجر نم تيبلاو
 .ءاشر ىنشم :اًءائر .قنعلا يتحفص يف ناقرع ناديرولا : هيديرو :تادرفملا

 .فيل لبح :بلخ سرا هعهمحو ٠ لبحلا وهو

 وهو ءاّرهاظ اًمسا ةففخملا (ْنأك) مسا ءاج ثيح (هيديرو ْنأك) : يف دهاشلا

 ريغ أ ءاذرفم (ءاشر) اهربخ ءاجو .هفذح بلاغلاو .زئاج كلذو ؛؟ هيديرو

 (ُنأك) مسا نأ ىلع عفرلاب (هاديرو) :ناسللا يف تيبلا يور دقو .ةلمج

 .اهيف بلاغلا وه اذهو (ءاشر هاديرو) ةيمسالا ةلمجلا اهربخو نأشلا ريمض

 صيلختو ١98 فاصنإلاو 1480/١ ملعألاو هيوبيسر ١54 ناويدلا تافحلم

 ينيعلاو 7 مظانلا نبار ١٠/١ برقملاو م شيعي نباو انك ل دهاوشلا

 , 77 (بلخ) ناسللاو ا ةنازحلاو افكاحأوب



 تت تااصلتم
 راو ىلإ وطعت ةيبظ ن 0 ليف نرا :ٌةيبظ ْنأك 14

 :هردص و ؛ليوطلا نم تيب زجع اذه )١(

 مكقم وجوب انيفاوت اًمويو

 ميرَص نبال :ليقف ؛ةريثك لاوقأ ىلع هيف فلتخا يلهاج يركشي رعاشل وهو
 نب ديز وأ ءايلع نب مقرأ وأ مقرأ نب ايلعل : ليو .يركشيلا مّرصأ نبا وأ

 ميرص نب ةلمهملا (نيعلاب) ثعاب وأ (نيغلاب) ثغاب همسا : ليقو .مقرأ

 هبسنو ؛يركشيلا باهش نب دشارل :ليقو ءيركشيلا مقرأ وأ .يركشيلا
 .تايبأ ةثالث هعم ركذو .هححصو .يركشيلا مقرأ نب بعك ىلإ ناسللا بحاص

 نّسحم :مّنقم .ةأرملا ىلع دوعي ريمضلاو ءانيتأت :انئيفاوت :تادرفملا
 اذلو ؛! ليمت ىنعم نمض دقو «لوانتت : رطعت .ميسو ' ميمسق هجور ؛نيزمر

 :ىوريو .هقرو جرخ اذإ ءقّروو رجشلا قروأ :لاقي :قراو .ىلإب هادم
 نيسلا حتفب :مّلَسلا .ةرضخلا هب دارأو ءنسحلا يهو ةراضنلا نم (رضان)
 .كوشلا ريثك رجش ةمّلَس عمج ؛ماللاو ةذددشملا

 مساو .ةففخملا (ْنأك) مسا ربخ هنأ ىلع ةيبظ عفرب (ٌةيِبَط ْنأك) : يف دهاشلا

 ٌفَلَيَعَو ؛اهربخ ةيبظو ع اهنأك ريدقتلاو ؛فوذحم ةأرملا ريمض ْنأك

 .ملعألا لاق امك .ذاش اًدرفم اهربخ ٌءيجمو ؛ةففخملا نأك مسا
 اهمساو ةففخملا ْنأك ربخ ةلمجلاو ؛هربخ رطعت ةلمجو ءأدتبم ةيبظ :ليقر
 .نأشلا ريمض

 اهربخو .ةففخملا ْنأك مسا هنأ ىلع ؛ذئنيح دهاشلاو (ةيبظ) بصنب يورو
 .ًةيبظ اهلاكم ْنأك :هريدقت فوذحم

 220 دهاشلا يف هحيضوت ينأيس امم (ةيبظ) رجب يورو

 تايعمصألاو 708/١ بستحملاو 78١/١. 144١ ملعألاو هيوبيس
 يناعمو "/؟ يرجشلا نبا يلامأو 28 /؟ ةحمللا حرشو "47 حاصفإلاو 607
 88٠ دهاوشلا صيلختو ٠١7 فاصنإلاو ١١5 يليهسلا يلامأو ١5١ فورحلا

 5٠9"7 /؟ ةيفاكلا حرشو 741١: 59١" ةدمعلا حرشو 4451 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 م8/”87 شيعي نباو ”/١١5 و 97/١” دعاسملاو 7٠١ مظانلا نباو

 ”84/4و ٠١/5" ينيملاو 494 ,الالا" ليلعلا ءافشو 908/١" يدارملاو
 -551 ةفحتلا حرشو 04 روفصع نبال ةيرعشلا رئارضلاو ١١١/١ برقملاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش ةه

 اهّرجبو ؛(ْنأك) مسا اهنأ ىلع (ةيبظ) بصنب اضيأ ىورُيو
 .(ْنأ) ةدايز ىلع

 هلوقك ةلمج ءيجيو

 "ة'اقج هايذثت نأك رحنلا يقرشُم هجوو -6

 .ناقح هايدث رمألا نأك يأ

2 5 5 5 8 

 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 475 يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو -

 6١إ/ (ننأ) ناسللاو ١/ ١١/59١١٠١ رردلاو ١/ ”1 ١8/59 عمهلاو ١

 .5371 (مسق)

 .هلئاق فرعي ملو ؛جزهلا نم تيبلا )١(

 اهمساو ةليقثلا نم ةففخم (ْنأك) نأ ىلع (ناّقح هايدث ْنأك) :يف دهاشلا

 ؛ةيمسالا ةلمجلا اهربخو ءهيوبيس ةياور يهو (ردصو) ةياور ىلع فوذحم
 (هجوو) مراشلا ةياور ىلعو .اهفيفخت دنع اهربخ يف بلاغلا وه اذهو
 ذب الو ؛نأشلاوأ رمألا ىلع وأ ءرحنلاو هجولا ىلع دوعي (هايدث) يف ريمضلاف

 .هتبحاص ايدو :هريدقت فاضم نم ذئنيح

 يرجشلا نبا يلامأو ١١8/9 فصنملاو ؛7187# 781/١., ملعألاو هيوبيس

 شيعي نباو 784 دهارشلا صيلختو ١47 فاصنإلاو 71", /889 01١
 "06/7 ينيعلاو 7١ مظانلا نباو 777/١ دعاسملاو 61/١" يدارملاو 871/4

 .17؟١/١ رردلاو ١47/١ عمهلاو 7048/4 ةنازخلاو الا ليلعلا ءامشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 سنجلا ىفنل ىتلا #

 نتا (نإ) : ىلع كلي :قارتعتنالا (10) دغر ةركتلا: دِضق اذإ
 ءالغال : لثم .ءفاضملا بصلتف «؛ةرّركموأ تناك ةدّحوُم لمعلا

 ءيش هب لصتا مسا لك رهو ؛فاضملل عراضملاو ءرادلا يف لجر

 ثالث الو ءُبوبحم هّلعف اًسيبق ال :لثم ؛هانعم مامن نم وه
 .ةلثمألا يف امك كلذ دعب عوفرم ربح ىلإ رقتفيو ءَّكل نيثالثو

 ْنِإ ؛هللاب الإ ًةَرق ال ''': وحن ءاًحوتفم درفملا اهعم بكريو

 ءايلا مزل نيذه ناك نإف ؛حيحصت عمج الو ىنثم نكي ملو , اهيِلو

 : وحن ؛.نونلاو

 (؟)امّيَم شيعلاب نْيَقْلِإالا 2-5

 نم هوجأ ثنؤملا حيحصت عمج ُحْنَفو ءكل ''َنيِبتاك الو

 .(و لوحال) ةدايز ل يف 01(

 : همامحتب وهو .لئاقل رعي ملو ١ ليوطلا نم تيب نم ةعطق اذه (؟)

 عباتت نوئملاداَرْول نكلو  اعّنم شيعلاب نيفلإ الفرزعت

 .بيبحلا وهو :؛ةزمهلا رسكب فْلِإ ىلثم :نيفلإ .لستو رّبصت :ّرعت :تادرفملا
 دورولا نم ؛دراو عمج :دارو .ذذلتلا وهو عتمتلا نم ؛ اعّتم .ءاقبلا : شيعلا

 .توملا :نونملا .هيشلا غول وهو

 هنأل ءايلا ىلع سنجلل ةيفانلا (ال) مسا ءانبب كلذو (نْيَفلِإ ال) :يف دهاشلا
 .هب اًهيبش الو فاضم ريغ ناك اذإ هب برعي ام ىلع ىنبي اهمساو ؛ىندم
 حرشو 5174 ليلعلا ءافشو "9 /؟ينيعلاو ١1١١ ةفحتلا حرشو الا مظانلا نبا

 "940 دهاوشلا صيلختو 44١كلاسملا حضوأو ١١7 ةفحتلا حرش دهاوش
 ١71 رردلاو ١45/١ عمهلاو



 كل تت
 : هلوق نيهجولاب دشنأو ؛هرسك

 ("'ٍلاجآ ءافيتسا ىدل ٌنونملا يقت ةلسابءاوأج الو تاغباس ال

 عفرلا بجو ةفرعم ناك وأ (ال) نيبو مسالا نيب لصف نإو
 فق

 ريركتلاو

 ةسمخف .«ترركو (ال) مسا ىلع ةدرفملا ةركنلا تفطع اذإو

 : هجوأ

 هلوقك «يناثلا عفرو لوألا حتف

 .(نياك) م يفو (نينئاك) لصألا يف )١(
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ءطيسبلا نم تيبلا (؟)

 ةرثكل نوللا ءادوس ةبيتك :ءاوأج .ةعساو ةليوط عورد :تاغباس :تادرفملا

 .ليخلاو لبإلا يف داوسلا ىلإ ةرمحلا نم برضي نول ليقو ءديدحلا
 هيف بلاغلاو ءلُعُف يف ليلق لعافو ىّئْعَمو يَنْزَو عش لثم ؛لسَب نم: ةلساب
 يهو ةلاسبلا نم ءاهباحصأ ؛ةلسابب دارملاو ءفيرش رهف فّرَشك؛ليعُن
 .لامكتسا :ءافيتسا .ثوملا عفدت دارأ :نوئملا يقت .ةعاجشلا

 نود اهرسكو ملاسلا ثنؤملا عمج ءات حتفب درو (تاغباس ال) :يف دهاشلا

 .زئاج كلذو ؛سنجلل ةيفانلا (ال) مسا هنأ ىلع بصن لحم يف هئانبل نيوئت
 .كلذ يف ءاملعلل اًالخ دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا ركذو
 ١" مظانلا نباو 58٠ ليلعلا ءافشو 585 ةدمعلا حرشو 5 /؟ ةحمللا حرش

 حرشو 7937 دهارشلا صيلختو ١5١ ةفحتلا حرشو ”55/1؟ ينيعلاو
 ١١؟!١/7رردلاو ١15/١ عمهلار ١١١ يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش

 ,4/7 ينومشألاو

 ٌديز ال :كلوق ؛ةفرعملا لاثمو «لَْع اًبف الط :ىلاعت هلوق .لصفلا لاثم (*)
 .(ديز)و (لوغ) عفرب .دنه الو يدلع
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 )أ الو كاذ ناكْنإ يلّمأ ال هيبعب ٌراْعَّصلا ُمُكرمعل اذه -4

 هلوقك . يناثلا بصنو لرألا حتف : يناثلا

 "”هقارلا ىلع ٌقرخلا ّمسّنا َةَلُْح الو ٌمويلا بسن ال -4

010) 

00 

 ةدع ىلع هلئاق يف فالتخالا هرداصم يف درو دقو .لماكلا نم تيبلا

 ينب نم رمحأ نب ئنه همسا .جحذم نم لجرل يدمألاو هيربيس لاقث ؛لارقأ

 رباج نب ةرمض هلئاق : ةنازحلا يف يدادغبلا لاقو «ينانكلا ةرم نب ثراحلا

 ؛ةزمح همسا لجرل :ليقو ؛ساسج يخأ ؛ةرم نب مامهل : ليقو ءمراد نم

 .كلذ ريغ ليقو
 ال مسا ىلع (ّبأ) ةركنلا فطع ثيح (ُبأ الو يل ْمأ ال) :يف دهاشلا

 دحأ ىلع يناثلا عفرو (ال) لامعإب حتفلا ىلع لوألا ينبف (ال) راركت عم (مأ)
 ىلع مقرلا وهو ءاهمسا عم ال لحم ىلع فلطعلا :لوألا :هجوأ ةثالث
 اهربخو ءاهمسا بأو ؛سيل لمع ةلماع (ال) ْنأ : يناثلا .هيوبيس دنع ءادتبالا

 .فوذحم هربخ ءأدتبم بأو ؛ةدئاز (ال) نأ ؛: ثلاثلا .فوذحم

 شيعي نباو ١57 لمجلاو 7١/4 بضتقملاو 7171/١ ملعالاو هيوبيس

 حرشو 8+1 دهارشلا صيلختو 7747/7 ينبعلاو 77 مظانلا نباو لح

 يدضمعلا حاضيإو 40 فلتوملاو ١44 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١14 ةفحتلا

 لمجلا حرشو 485/١" بجاحلا نبال حاضيإلاو ٠4 دصتقملاو 0

 ١44/7 عمهلاو 55١ يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 7189/7” روفصع نبال

 ١984. 7/7 رردلاو

 رعاشلل مهريغو ينيعلاو ماشه نباو هيوبيس هبسن دقو ؛عيرسلا نم تيبلا
 لاقو .يملسلا ةيراحح نب رماع يبأ نب سادرم نب سابعلا نب سنا يمالسإلا

 نب سابعلا دج ةئراح نب رماع يبأل هنإ : ينغملا تايبأ حرش يف يدادغبلا

 يدرولا نبا هدروأ امك ةاحنلا رثكأ هدشنأف هتيفاق يف فلتخا دقو .سادرم

 .انه

 -,هودشلأ اذكا :لاقو ءةيدرولا ةفحتلا حرش يف ةياورلا هذه در دقو
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 17 و الو ٌثْفَر الفش :وحن ءامهحتف :ثلاثلا

 0007 اولا

 تايبأ حرش يف يدادغبلا لاق كلذبو .«ةيفاق ةيفافلاف (قتارلا ىلع) بارصلاو

 ىنعملا يف اهعم دهاشلا طبتري ةيفاق اهتيفاق تايبأ ةدع دروأو «ينغملا

 : اهنم ؛ةبسانملاو
 يقراب نمْعَثَيئاَناك ٌممهروعدأر يلاوخأ فرعأ
 يتتارلا ىلع قرخلاعستا ًةلحُم الومويلاّب سلال

 نبال امهبسن نيتيب نمض يناثلا رطشلا فلتخملاو فلتؤملا يف يدمآلا دروأو

 :امهو ؛ةينيع 00 يدزألا مام

 عقارلا ىلع قرخلا عستاو ثتقزم دقو اهيرادثئ انك
 عئاصلا ةليحلا يذ ىلع اًبُعأ ىلبلا هيف جهنأ دإ بوثلاك

 بهذ (قتارلا ىلع قفرخلا عست 2|) :هلوق نأ ةاورلا نيب فالخلا أشنم لعلو

 هللاو هرمألا طلتخاف ةيفاقلا ب «لثملا بهذم
 .ملعأ

 ىلع (بسن) ىلوألا ال مسا ينب دقف (ةلخ الو مويلا بسن ال) :يف دهاشلا
 .يفنلا ديكأتل ةدئاز ةيناثلا ال نأ ىلع (ًةلخ) ةيناثلا ال مسا بصنو ؛حتنلا
 اًينبم ناك نإو ؛بصنلا هلحم ْذِإ (بسن) ال مسا لحم ىلع فرطعم ةلخو
 .حتفلا ىلع

 بيدألا ةحرفو١؟!0 فلتخملاو فلتؤملاو "54 01١*. ملعألاو ةيوبيس

 تايبأ حرشو ١17 ةفحتلا حرشو 178/4 ٠١١/5. 1١7. شعي نباو 5
 ١" مظانلا نباو 14 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو "475/4 يدادغبلل ينغملا

 4٠8. دهاوشلا صيلختو ”7/١0؟ينيعلاو
 9١إ/ :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 .(ال) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ءانبلاب كلذو

 (ال)و ءءادتبالا ىلع لوألا مفرب .رادلا يف ٌةأرما الو ٌلجر ال :هلاثمو
 -ىلع هعفرف يناثلا امأ .اهمسا لجرو «سيل لمع اهلامعإ وأ ؛ةاغلم
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 هلوقك . يناثلا حتفر لوألا عفر : سماخلا

 "اُميقم اًدبأ هب اوهاف '''امو اهيف َميثأت الو ٌرغل الف ٠-

 ”هحتفت لب «يناثلا بصنت نأ لوألا تعفر اذإ كل زوجي الو

 .انلق امك هعفرتو

 زاج ةدرفم ةلصتم ةفصب اهعم ىينبملا 4 مسا فصو اذإو

 .«فيرظ لجر ال :وحن ءعفرلاو بصنلا زاجو .حتفلا ىلع اهؤانب

 ذو

 .لوألا ىلع هفطع وأ .سيل لمع (ال) لامعإ -

 .(امف) ظ يف )١(
 ةنجلا اهيف فصي تايبأ نم ١ يفقثلا تلصلا يبأ نب هيمأل رفاولا نم تيبلا )00

 نم اهيف امب عالطا ىلع ناك دقف ؛ةقباسلا بتكلا نم هفرع ام ىلع رانلاو

 تام .هب رفك 8# يبنلا ثعب املف ءوه نوكي نأ لّمأف .برعلا نم يبن ثعب
 .ةرجهلا نم ةعساتلا ةئسلا يف

 : امه نيتبب نم بكرم تيبلاو
 ميهلماهيف الو لوغ الو اهينف ٌمسيلأت الوٌّروُفل الو
 ميقم مهل هباوهاف امو  رحبو ةرهاس محل اهينفر

 ١44/١- ةنازخلا يف يدادغبلا ركذ تايبأ ةدع يف عقو بيكرتلا اذه لثمو
 .اهنم ار ,

 سيل لمع اهلامعإب ىلوألا ال مسا عفر دقف (َميثأت الو ٌرخل ال) يف :دهاشلا

 اهلامعإب كلذو ؛بصن لحم يف حتفلا ىلع ةيناثلا ال مسا ىنبو ءاهلامهإ وأ

 نإ لمع
 ةنازخلاو "47/7 ينيعلاو 1 مظانلا نباو ١١١ ةفصتلا حرشو 54 ناويدلا

 ٠4"دهاوشلا صيلختو14١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو اًضرع 587 /؟

 ,.١١/؟ ينومشألاو 711١/1١ حيرصتلاو

 . انوْنُم بصني الف ءانب ةحتف هحتفت ينعي (9)
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 الف (ل) مسا نع تعنلا لصف نإو .هعفرو هبصنو (فيرظ) حتفب

 .ٌفيرظ وأ اًفيرظ اهيف لجر ال وحن ءعفرلاو بصنلا لب هيف ءانب
 وأ ؛كدنع هلعف اًصيبق لجر ال وحن هدرفم ريغ ناك ءنإ اذكر

 .حتفلا ىلع (حيبق) ءانب زوجي الو .حيبق

 تعنلا مكح همكحف ؛الرّركُت ملو (ال) مسا ىلع فطع اذإو

 ؛ هلوقك لوصفملا

 ("'ارزأتو ىدترا ٍدجملاب وه اذإ هيِباو َناورم لثم اًنباو بأ الف ١١-

 )١( حاضبإلا دهارش حرش يف يسيفلا لاق «ليوطلا نم تيبلا 57- 504
 نبأ لافو:.يدسألا ديز نب تيمكلل بسنبو ؛يدسألا فورعم نب تيمكللا

 يرب  :7١17يف هدجأ ملو ؛قدزرفلل :ليقو .؛ةنانك نب ةائم دبع نم لجرل»

 حدم يف وهف ؛دبز نب تيمكلا رعش نم نوكيالو :تلف .قدزرفلا ناويد
 .مشاه ينبل عيشتي اذه تيمكلاو «كلملا دبع هنباو مكحلا نب ناورم

 ةنازخلا يف امك يرابنألا نبا هاورو ؛(دجملا) لدب (لضفلاب) :يورو :
 ارْزأت مث دجملاب ىدترا ام اذإ

 - 440/١ تايرصبلا لئاسملا يف يسرافلا يلعوبأ لاق :لثم :بارعإلا

 ةفص هتلعج نإف ءاًربخ نوكيو ةفص نوكي :نيرمأ (لثم) لمتحي 5
 ىلع المح عفرلاو ءبوصنم ظنللا نأل ؛ظفللا ىلع بصنلا :نيرمأ لمتحا
 تفطع امل كنأ كلذو ؛عضوملا اذه ريغ يف هنم حبنأ اذهو ءمضرملا

 كنأك كنأل ؛اًسيبق ناك كلذ دعب هتعفر اذإف .بوصنم هنأ تأبنأ دقف بصنلاب
 ةفصلا لمح يدنع نسحتسي اًذهلف ١...هبصلب تمكح امدعب هعفرب تمكح

 نإف :لاقو .اًميمج (ائباو َبأ)نيمسالل ةفص يدنع وهو :!لاقو .ظفللا ىلع

 .اًرصتخم ىهتنا .اًئيش رمضت ملو ريغ ال تعفر ربخلا الثم تلعج
 هلحمو ؛ينبملا ال مسا ىلع فوطعملا بصن دقف (اًنباو بأ ال) :يف دهاشلا
 وهو اهمساو (ال) لحم ىلع اًفطع (اَنبا) عفر زوجيو .(ال) رركي ملو .بصنلا
 : .نيهجرلا زاوج ينعي .لوصفملا تعنلاك :حراشلا لاق اذهلو .ءادتبالا
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 .هعفرو (نبا) اسفل

 :شفخألا ىكح (.(ال) هعم رركم ريغ فوطعملا ىنبي دقو

 .امهحتفب ًةأرماو ٌلجر ال

 نم اهل ناكام ىقبيف ؛هذه (ال)ىلع ماهفتسالا ةزمه لخدتو

 عابثإلاو .«تررك اذإ ءاغلإلا زاوج نمو .ماهفتسالا لبق لمعلا

 ."”ءادتبالا نم هلحم ىلع اهمسال

 متاح لوقك .ملعي مل اذإ ال ربخ ركذ بجيو
 حوبصُم ٍنادلولا َنِم ٌميرك الو ةَمّرِصُم اًفْرَح ْمُهّرزاج ٌدرو -” (م)ر 2

 488/١ تايرصبلا لئاسملاو ١٠١١/١ ءارفلل نآرقلا يناعمو 744/١ هيوبيس
 شيعي نباو !7١ يرب نبال حاضيإلا دهاوش حرشو 77/4 بضنتتقملاو

 "068/5 ينيعلاو اا مظانلا نباو 759/١ يدارملاو 7

 191/7 رردلاو ١47 /؟عمهلاو 417 دهاوشلا صيلختو ٠١7 /" ةنازخلاو
 .ةزمه ةدايزب (الأ) لصالا يف )١(

 .«تيونو (ال) تفذح مث ءراركتلا ريدقت ىلع حتفلا ىلع (ةأرما) ءانبب كلذو
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلذ رظنا .اهب ظفللا عم ناك ام اهتين عم بحصتساو
 ةفر مظانلا نياو 5

 ةأرما الو لجر الأو .5كل قيدص الأ :هتلثمأ نم و .كلذل حراشلا لثمي مل (')

 .اهماكحأو (ال) لاوحأ ةيقب اذكهو .رادلا يف

 يف امك يئاطلا متاحل :ليقف ءاًريثك هلئاق يف فلتخا ءطيسبلا نم تيبلا ©

 تيبنلا نم لجرل ملعألاو ءارعشلاو رعشلا يفو . شيعي نبال هحرشو لصفملا

 هيف بكر امم تيبلا اذه» :دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا لاقو .دصاق نبا

 وبأو جرفلا باتك يف يمرجلا و هيوبيس هدروأو ءرخآ زجع ىلع تيب ردص
 ه.ريثك قلخ كلذ ىلع مهعبتو ءهحاضيإ يف يلع وبأو هلوصأ يف ركب



 كاسم لذه
 تابثإلاو هزاجأو .ملعي ام فذح نويئاطلاو ميمئونب مزتلاو

 002400 م٠. سم سد هر س ورلد 6. 5 8

 الف وعرف ذإ رت لَو ''”«رْيَص ال الات :هفذح نمف ؛نويزاجحلا

 عقو هنكلو طلغلا كلذ نم ملسف هزجع الإ هلصفم يف يرشخمزلا درري ملو <
 تيبلا بسن ذإ يمرجلا طلغ امك ؛«يئاطلا متاحل هبسن هنأ وهو ءرخآ طلغ يف

 وه عمتجا ؛تبنلا ينب نم يلهاج لجرل هنأ باوصلاو .بيؤذ يبال هلك

 اًمتاح تمدقف ءاهل نيبطاخ رّْزُفَع تنب ةيوام دنع ينايبذلا ةغبانلاو متاحو
 :هلوأو ؛اًرعش لجرلا اذه لاقف ؛هتجوزتر مهيلع

 ٌحيرلا تّبه ام اذإ ءاتشلا دنع يبسح ام نييتيبنلا تلأس اله

 حيلمت ءالصألا ينو اهنم سأرلا يف ةمَّرَصُم افرح مههرزاج ٌدرو

 ٌحيرستو ىعري نمل لثم نالثم مهل ام نايس مهدئار لاقو
 حوبطُم ٍنادلولا نم ٌميرك الو اهُتَرِصَأ ىَّفلم تدغ ٌحاقللا اذإ

 .ريخآلاو يناثلا ناتيبلا متاح ناويد تاقحلم يف ءاجو

 ؛ةيلصلا ةرماضلا ةقانلا :اًفرح .لبإلا رحلي يذلا ره :مهرزاج :تادرفملا

 سبييل ؛نييبطلا ةعوطقملا ةقانلا :ةمّرصم .فيسلا وأ لبجلا فرحب تهبش

 عمج :حاقللا .اهمحلل بيطأو اهل ىونأ نوكيف «نبللا هنم جرخي الف اهليلحإ
 سأر هب ّدْشي طيخ وهو هرارص عمج :اهتّرصأ .برلحلا ةقانلا يهو ؛حرقل

 .نبل اهيف نوكيال نيح الإ طيخلا ىفلُي الو ءاهدلو اهعضري الثل ةقانلا عرض
 وهو ؛حوبصلا نم لوعفم مسا :حوبصم .يبصلا وهو ؛ديلو عمج :نادلولا
 .ةادغلاب نبللا بارش

 .«فورعم ريغ هلأل ؛(ال) ربخ ركذ ثيح (حوبصم ...ميركال) :يف دهاشلا

 ةفص هبارعإ زوجيو .مظانلا نباو هيوبيس مزج هبو ؛هركذ بجو فرعي مل اذإف
 .هب ملعلل ؛هوحنو (دوجوم)ربخلا ردقيف .عضوملا ىلع المح (ال) مسال

 69/٠/54 بضتقملاو 05/١" ملعألاو هيوبيسو 787-544 متاح ناويد

 مظانلا نباو ٠١7/١ شيعي نباو 147/١ تايرصبلاو١ 10 يدضعلا حاضيإلاو
 .[7؟ دهاوشلا صيلختو 7548 /1؟ينيعلاو 78١ ليلعلا ءافشو ل“

 .كلذ يف وأ انيلع ريدقتلاو 0٠ :ةيآلا ءارعشلا ةروس )١(
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 ع كف
 #2070 توق

 يأ ؛كيلع ال مهلوق يف ؛ربخلا تابثإو مسالا فذح ردنو

 .كيلع َّسسأب ال
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 اهتاوخاو نظ

 اهذخأ دعب اًعيمج ربخلاو أدتبملا ةيبلقلا لاعفألاب بصني
 .لعافلا

 ءىردو .ءدجوو .َمِلَعو .ىأر :اًئيقي '”ربخلا اهنم ديفيو
 .ملعا ىنعمل . ملعتو «ىفلأو

 .معزو 6 بييصح و ؛ ّنظو ل اع :عوفو ناحجر اهلم ديفيو

 اولَمَجَول : ىلاعت لاق .دقتعا ىئعمب لعجو :بهو ءاجبحو ع

 يادتِإ رإ نحس دع ش نذل ةكبتلمْل 0"

 ءٌدرو ءٌبّهوو ءلعجو هءراصأو ءَّرّيص ًاليوحت اهنم ديفيو

 هو .كرتو 57

 فرصتي مل ام ىوس :قيلعتلاو ءاغلإلاب ةيبلقلا لاعفألا صتختو

 .رمألل "7نامزالملا ؛ْمّلعتو ءْبَّه وهو ءاهنم

 .طسرت وأ رخأتب هفعضل لعفلا لامعإ ك رت '؟””ءاغلإلاف

 : وحن .هلومعم نيبو هنيب ردصم لصفل هلامعإ ك د رت 7 ةيلويتلاو

 .ظ نم تطقس )١(

 .(اًنانإ) يناثلاو .لوألا لوعفملا يه (ةكئالملا) 1١4 :ةيآلا فرخزلا ةروس (؟)
 .(نامزاللا) ظ يف (9)

 بجاو ال زئاج وهو .«لامعإلا كرت .ءاغلإلا (4)

 .لمعلا كرت هيف بجي ؛قيلعتلا (5)
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 .ٌبهاذ ٌديزل تملع

 ملع دق ام لرعفملا مسأو لعافلا مساو رمألاو اهنم عراضمللو

 .قيلعتو ءاغلإ زاوجو ربخو أدتبم بصن نم يضاملل

 نم نسحأ هؤاغْلِإف نيلوعفملا نع رخأت اذإ يبلقلا لعفلاو

 هلوقك . هلامعإ

 ("!ةارطضا بورحلا ىَلَل نم ْمُكِبِه زي الف ٌنوملعت ُثوملا ٍتآ -17*

 وأ ردصمب لعفلا دكؤي نأ الإ نارمألا ىوتسا طسوت اذإو

 هتننظ ديزو . قلطنم ظ تننلظ ديز : حيفيف ؛هؤاغلإ و

 كلذ مهومو . ىغلي الف مذقت نإو 7يلط كدنظ : يأ 5 قلطنم

 هلوقك ؛نأشريمض ةين ىلع اّمإ لومحم

 0 "ايونت ِكنم انيدل ٌلاخإ امو اهُنّدوم وندت نأ لمآو وجرأ -*4

 .هلئاق فرعي ملو «فيفخلا نم تيبلا )١(
 فرصتملا يبلقلا لعفلا لمع يغلأ دقف (نوملعت ترملا ِتأ) :ين دهاشلا

 .هزاوج عم لامعإلا نم انه نحأ ءاغلإلاو .هيلوعفم نع هرخأتل (نوملعت)
 446 دهاوشلا صيلختو 407/7 يئيعلاو 1448 ةفحتلا حرشو اال مظانلا نبا
 .18/؟ ينومشألا و 77١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 اًنظ ثندظ اًديز :لوقت .لامعإلا هلبق يذلاو لائملا اذه يف نسحاألا (7)
 .اًملطنم هتننظ اًديزو ؛اًقلطنم

 .ظ نم (ينظ) تطقس (؟)
 لي يبنلا اهب حدمي ءريهز نب بعك ليلجلا يباحصلل ؛طيسبلا نم تيبلا (1)

 :يورو ؛رهتشا اذكه تيبلاو

 ليجعت رهدلا َلاوط ٌنهل امو ٍدبأ ين َنْلِجعي نأ لمآو وجرأ
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 هلوقك .ءادتبا مال همن ىلع امإو .هلاخإ امو يأ

 يالا يشلا كالم ٌتيأر ىنأ يبدأ نم راص ىّبح ُثبْدَأ كاذك 0

 .ةاحنلا هدروي امل هيف دهاش الو هرخخآ تيب اذه لعلو -

 عم (لاخ]) لماعلا ءاغلإ هرهاظ ثيح (ليونت كنم انيدل لاخإ) :يف دهاشلا

 جنحا هبو ءامدقم (انيدل) فرظلا هربخو «ءادتبالا ىلع ليونت عفرو همدقت

 ىلع روهمجلا هجرخخو .مدقتملا لماعلا ءاغلإ زاوج ىلع نويفركلاو شفخألا
 يف (ليونت انيدل) ربخلاو أدتبملا ةلمجو .هلاخإ .فوذحم نأش ريمض ريدقت

 مدقتل :لبقو .انيدلل لاخإ امو :يأ ؛مال ريدقتب وأ .يناثلا لوعفملا عضوم
 ةلمجلا تفن ثيح (ام) يفنلا ةادأ انه وهو (لاخإ) لعفلا ىلع مالكلا ضعب

 .ءاغلإلا زاجف ةلمجلا ءازجأ نيب (لاخخإ) لماعلا طسوت دقف اذلو (ليونت انيدل)

 دادحلا دمحأ نع ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا لقنو

 نركت نأ هيف زوجي :لاق يمورلا زايإ نبا نأ ةديصقلا حارش دحأ يدادغبلا

 كنمو ءام ىلإ دئاعلا وهو فوذحم لوألا لاخإ لوعفمو ءأدتبم ةلوصوم (ام)

 .(ام) أدتبملا ربخ ليونتو ؛ يناثلا لوعفملا
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 48 يرابنألا تاكربلا يبأل ةدربلا حرشو 79 ناويدلا

 مظانلا نباو ١/"" دعاسملاو ١846 ةنحتلا حرشو 4 ةدمعلا حرشو 007

 ,/4 ةنازخلاو 7١١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 117/7 ينيعلاو ا/ا/
 ,1995و ١" /١رردلاو6٠١"”و ها“ ١/ عمهلاو 444 دهاوشلا صيلختو

 عم هتسامح يف مامت وبأ هدروأو «نييرازفلا دحأل بسني ؛طيسبلا نم تيبلا )١(

 :امهو ؛نيتيفاقلا بصنو هلبق تيب
 نيت ريعان للا انوع توما هيدا ا ودع ةييفنا
 ندالا ةمبشلا دال تدجو ننأ يقلع نم اراض صح تيدا كاذك

 .حراشلا هدروأ امل ةياورلا هذه ىلع دهاش الو

 ءاغلإ هرهاظ ثيح قباسلا دهاشلاك وهو (ُبدألا... كالم تيأر) :يف دهاشلا

 .مدقتملا ءاغلإ زاوج ىلع نويفوكلا جتحا هبو ؛همدقت عم (تيأر) لماعلا
 - مال ريدقتب وأ «ةرورض فذحف (هتدجو) نأشلا ريمض ريدقتب نويرصبلا هلوأو



 كلام نبا ةبفلأ حرش

 ,ُكالِمَّل تيأر 5

 امب اّنِإ ''هلعب اًمع لصُف اذإ يبلقلا ىلعفلا قيلعت بجيو

 الو ْنِإِب اًمإو "'6ترتلينَي هاله ام َتْمَِطط'': لشم .ةيفانلا
 ال تيدي وحلو 11د لإ 6 نإ نونو » :وحل ,نيتيفانلا

 نما اصلع دَفلَوِل وحن ءمسقلا وأ ءادتبالا مالب امإو لي مرقي

 .٠ . (8) ميج ير 2 مم ل كل“ .٠ سس مل هر
 هلوق وحلو « نلح فني ورحل ا ىف هل ام هنيرسا

 قيلعت زوجي ؛كلام نبا لاقو .قيلعتلا باب نم ريصيف (كالمل) ءادتبالا -

 جايتحال (ْنأ) انه وهو ؛مالكلاب قلعتي ام هيلع مدقن ىتم مدقتملا لماعلا

 .ربخ ىلإ اهمسا
 14/١" يجاجزلا لمج حرشو ١//١١9 برقملاو 017/4 ١/ مامت يبأل ةسامحلا
 يدارملاو الا/ مظانلا نباو 5194 ةدمعلا حرشو 088 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 4١١/5 ينيعلاو ١45 ةفحتلا حرشو 444 دهاوشلا صيلختو 01١
 الا/ مظانلا نباو 0/4 ةنازخلاو 5١١5 يدادغبلل ينغملا دهاوش حرشو

 .174/7* رحبلاو 198/١ رردلاو ١99/١ عمهلاو 4١١/7 ينيعلاو

 .(دعب) ظ يف )١(

 ,ةيآلا لوأ (دقل) ةدايز ظ يف (؟)
 يتلا ةيفانلا امب لمعلا نع (ملع) لعفلا قلع 58 :ةيآلا ءايبنألا ةروس (5)

 .(نوقلطني ءالؤه) ةلمج هيلوعفممو لعفلا نيب تءاج

 يتلا ةيفانلا نإب لمعلا نع (نظن) لعفلا قلع 015 :ةيآلا ءارسإلا ةروس (14)

 يف ءادتبالا مالب لمعلا نع (ملع) لعفلا قلع ٠١١ ؟ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (5)

 ةثوكملا (قالخخ نم هل ...نم) ةلمج هيلوعفممو لعفلا نيب تلصف يتلا (نَمل)

 .مدقم ربخن هل ؛ةيمسالا ةلمجلا اهربخو ؛لوأ أدتبم ةيلوصوملا (نَم) نم
 .الحم عوفرملا ةدئازلا نيب اًظفل رورجملا رخؤم ناث أدتبم قالخو



 تك تت
 ل اع ةفبطتت ال اًياثملا نإ يتينم ّنيتأتل ٌتملع دقلو ١-

 همس  ىيل روم

 أنبأ رظنيإف»# :وحن ؛قيلعتلا يف اهريغ ةيبلقلاب قحلأ دقو
 يباب () نررصيرو رِمبَسم» ”هترمأ ادام ىرظات» "قر

 يف دجأ ملو ؛ةعيبر نب ديبل ليلجلا يباحصلل بسني «لماكلا نم تيبلا )١(
 :اذكه هردصو ؛دهاشلا زجع درو يذلاو ءردصلا اذهب اًثيب هناويد

 اهنّبصأف ةرغاهنم َنُفداص
 تايبالل ماعلا ىنعملاو ةاحنلا هدروأ يذلا دهاشلا نم لوألا رطشلا قفتي الو

 تسرتفاف عابسلا اهتفداص ةرقب فصت يهف ؛ةقلعملا يف هدعبو هلبق يتلا

 .ناويدلا يف درت مل ىرخأ ةديصق نم وأ اًدرفنم درو دهاشلا لعلو .اهدلو

 .زجعلا يف ةقلعملا تيب عم قفتاو

 اذكه تيبلا 815 ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا ركذ و

 مدع الو يلع فوخ اهدمب ال يتينم َنيئأتل تملع دقلو

 ءاظفل مسقلا مالب لماعلا قلع ثيح (يتينم َنينأتل تملع) :يف دهاشلا

 .ملع يلوعفم دسم تدس مسقلا ةلمجو

 يدارملاو 8 مظانلا نباو 599 ليلعلا ءافشو 4047/١ ملعألاو هيوبيسو 7١8 ناويدلا
 777 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١948 ةفحتلا حرشو 4008/1١ يئيعلاو 7١

 171 /١رردلاو ١184/١ عمهلاو 4047 دهاوشلا صيلختو ؛١؟/4 ةنازخلاو

 لعفلا قلع (ىصحأ) هرب .أدتبم ماهفتسا مسا1(يأ) 1١ :ةيآلا فهكلا ةروس (1)

 .ةرادصلا هل ماهفتسا مسا لوألا لوعفملا ثيح امهيف لمعلا نع (ملع)

 ثيح :هدعب اميف لمعلا نع (رظني) لعفلا قلع ١4 :ةيآلا فهكلا ةروس (؟)

 (يأ) ماهفتسالا مساب تردص هب لوعفم بصن لحم ىف ةعقاولا ةلمجلا
 ال قيلعتلاو ءنظ باب نم سيل لعفلا اذهو .(ىكزأ) هربحخخو أدتبم مقاولا

 ,ْنظ بابي صتخي
 دهربخ لوصوم مسا (اذ)و .أدتبم ماهفتسا مسا (ام) 5“ :ةيألا لمتلا ةروس (5)
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 - <كذم

 نبأ نولتنَيِ» "”ه«ْؤَدعم ني مويحاَصي ام ارَكَدتَي ملأ 74( ُنونَمْل
 (4) يذم 24 تعور غع سلا (©) ا
 ره نحأ كئبسر» " 6( ِندلأ مب

 ا رمل لد ورحل «تفرع ىنعم تملعب ب إو

 « هتثر تبصأ وأ «ترصبأ ىنعم تيأربو ؛تمهتا ىنعم تدلظبو

 ىنعم تلعجبو «تبستكا ىنعم تذخنابو «تبصأ ىنعم تدجوبو

 لمحو .دحاو لوعفم ىلإ تدعت فيرا وأ تيقلأ وأ «تملع

 نأل .هدعب ةلمجلا يف لمعلا نع (يرظنا) لعفلا قلعو .هتلص (نيرمأت)و ٍِ

 بارعإ نكميو .ماهفتسا مسا هب لوعفغم بصن لحم يف يتلا ةلمجلا ردص
 بصن لحم يف ةلمجلاو (نيرمأت) هبصانو مدقم هب لوعفم ماهفتسا مسا (اذام)
 .ماهفتساالاب قلع ؛يرظنال هب لوعفم
 ءرورجم ماهفتسا ميا (يأ)و ءرج فرح ءابلا ١ .86 :ناتيآلا ملقلا ةروس )١(

 هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم (نوتفملا) ءمدقم ربخ
 .ماهفتسالا مسا ببسب لعفلا قلعو ؛رصبيل

 ةلمجلا يف لمعلا نع (ركفتي) لمفلا قلع 1١44 :ةيآلا فارعألا ةروس (؟)

 فرح (نم)و ؛مدقم ربخ رورجمو راج «بحاصب)و «ةيفانلا امب لصفلل هدعب
 بصن لحم يف ةلمجلاو :ًالحم عوف رم اظفل رورجم أدتبم (ةنج)و ءدئاز رج
 .ركفتيل هب لوعفم

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا (نايأ) ”0١ :ةيآلا تايراذلا ةروس ()

 ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم (موي) .مدقم ربخ فوذحمب قلعتم نامز فرظ بصن
 .ماهفتسالاب قلعملا لأسيل هب لوعفم بصن لحم يف

 هدعب ةلمجلا يف لمعلا نع «حبنتسي» لعفلا قلع 57 :ةيآلا سنوي ةروس (4)

 ين ةلمجلاو .رخؤم أدتبم (وه)و مدقم ربخ (قح)و .ماهفتسالا ةزمهب لصفلل

 7م :ةيآلا لحنلا ةروس (4)

 - .(تبجأ) ظ يف (5)
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 هلوقك ىلوألا ملع ىلع )ملح ىنعمب ىأر

 ا""الازخنا لزخناو ليللا ىفاجت ام اذإ ىتح ىتقفر مهارأ /١1-

 هلوقك ليلد لد اذإ نيلوعفملا فذح بابلا اذه يف زوجيو
 "74 ترثشز رثك يلأ» : ىلاعت

 رثكأ هعنم نإو 00 لد نإ 1 دحأ ىلع رصتقيو

 .هلك ني هدأ مهن آمي عَ يأ اهسخجب » : ليلدب نييوحنلا
 هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحي الو) :هريدقت "مل اريح َوْه

 دي هوُدي :لثم .لصف (رهاذ 4مل يع رمد ٍمهلخب (هلضف نم
 000ج لَو ا

 ,هتيقلأ :يأ .ضعب ىلع هّضعب عاتملا تلمج :ىقلأ ىنعمب (لعج) لاثمو
 .اذك ةرجأ هل تبجوأ :يأ ءاذك لماعلل تلعج سرا يس :اهلاتكز

 .خسنلا يف أطخ (مكح) ظ ين )01(

 ماشلاب ارقحل هموف نم ةعامج ركذي ؛ يلهابلا رمحأ نب ورمعل ؛رفاولا نم تيبلا (؟)

 .ناورم نب كلملا دبع مايأ كردأ مرضخم رعاش وهو ؛مانملا يف مهاري راصف

 (ملع) ىلع مئانلا ايؤر نم ىأر لعفلا لمح دقف (يتففر مهارأ) :يف دهاشلا

 يناثلاو (مه) ةبيغلا ريمض لوألا اهلرعمف :نيلوعفم ىلإ ةيدعتملا ةيبلقلا

 .يتقفر

 4531/7 ينيعلاو 74 مظانلا نباو 87/١" يدارملاو 47 /؟ يرجشلا نبا يلامأ
 14/١ رردلاو ١/ 165١ عمهلاو 428 دهاوشلا صيلختو 47 ليلعلا ءافشو

 :ملعأ هللاو ريدقتلا 3١ :ةيآلا صصقلاو .؟؟ :ةيألا ماعنألا ةروس (9)

 .هاكرش مهنومعزت
 .(ليلد لد نإ) لدب (ليئدل) ظ يف (54)
 ١8٠١ :ةيآلا نارمع لآ ةروس (6)

 98 .(ارجأ مظعأو) ظ يف دري ملو ٠١ :ةبآلا لمزملا ةروس (1)
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 ىكحتر ءارعش : تلقك .درفملا هلعب بّصلي هعورفو لوققلاو

 .مئاق ديز :تلقك «ةلمجلا هدعب

 عراضم ظفلب ناك اذإ نظلا ىرجم لوقلا ءارجإ زيجي بي رثكألاو

 : هلوقك ءايعتبالل اثات تماما

 آو مساق م ! دمعت :امياورلا ضلقلا لوقت قيد "8

 وأ ءٌرورجمو ٌراجوأ ."'”كفرظ ماهفتسالاو لعفلا نيب لّصَف نإف
 : هلوقك ٌرضي مل نيلوعفملا ٌدحأ

 قيل هاجتم مأ كببأ زمعل يول ينب لوقت ًالاهجملا 8

 يف ءاهلاف ؛نيلوعفملا دحأ فذح ىلع اًدهاش ةيآلا يدرولا نبا دروي مل

 لصفلا ىلع اًدهاش اهروأ امنإو :يئاثلا (اريمخ)و لوألا يه (هودجت)

 .نيتيآلا يف ربخلاو أدتبملا امهلصأ نيذللا نيلوعفملا نيب (ره)ريمضلاب
 .ةأيطحلا ةيوار وهو «نييرذعلا ءارعشلا نم مرشخ نب ةبدهل زجرلا نم تيبلا )١(

 .(نلمحي) لدب (نغلبي) ءارعشلاو رعشلا يفو
 هنمضتل ؛نظلا ىرجم لوقلا ىرجأ دقف (نلمحي لوقت ىتم) :يف دهاشلا

 ءارجإ يف طرش وه و ؛ماهفتساب قوبسم بطاخملل عراضم لعف وهو .هانعم
 .اًفلطم ٌنلغلا ىرجم هيرجت يتلا مْيَلّس ريغ دنع نظلا ىرجم لوقلا
 470/7 ينيعلاو 408 ليلعلا ءافشر 4١ مظانلا نباو 748/١ برقملا
 ءارعشلاو رعشلا و 167/١ والدرر١/ ١18 ممهلاو 405 دهاوشلا صيلختو

36> 

 .(راجو اًفرظ) ظ يف (؟)
 .يدسألا تيمكلل بسن رفاولا نم تيبلا (5)

 ىرجم لرقلا ءارجإ يف قباسلا دهاشلاك (ينب لوقت ًالاهجأ) :يف دهاشلا
 -< دحأب لمفلاو ماهفتسالا نيب لصفلا نأ ىلع اًدهاش ةاحنلا هدروأو .؛نظلا



 .ةياكحلا بجوي كلذ ريغب لصفلاو

 : هلوقك اًقلطم ٌنظلا ىرجم لوقلا نورجي ٌميَلُسو

 (”ًئيئارسإ هللا ٌرمعل اذه اًئيطن ًالجر ٌتنكو تلاق ٠-

2 5 5 8 8 

 .لوألا لوعفملا وه ينبو «لوقتل ٍناث لوعفم ًالاهجف ؛رضبال نيلوعفملا -
 ةيفاكلا حرشو 514/7 بضتقملاو 0١ ملعألاو هيويسو 59/* ناويدلا

 1١٠0 ليلعلا ءافشو 973/١" يدارصملاو م مظانلا نباو 18 ةيناشلا

 دهاوشلا صيلخمتو 5 ينيعلاو 8/7 شيعي نباو 55/١ دعاسملاو

 ١91/١ والدرر١/ *١14. عمهلاو 37 /4و اًضرع 47/١ ةنازخلاو 61/

 برو اذه) :يلاقلا يلامأ يفو .هلئاق ىلع فقأ ملو ءزجرلا نم تيبلا )١(
 .(تيبلا
 بصنق نلظلا ىرجم لرقلا يرجأ دقف (انيئارسإ ...اذه تلاق) :يف دهاشلا

 .ميلس ةغل ىلع كلذو ؛طورش نود (انيئارسإ اذه) امه نيلوعفم
 45/7 يلاقلا يلامأو مظانلا نباو 1١٠4 ليلعلا ءافشو 78/١ دعاسملا

 ينيعلاو 405 دهاوشلا صيلختو ”5877/١١ صصخملاو 8١" ىلآللا طمسو

 178 /١رردلاو ١91/١ عمهلاو



 -2 دابا يال
 اي م

 ىراو ملعا

 يذدعتلا ىلإ موزللا نم هلقنت ةزمه لعفلا ىلع لخدي ام اًريثك

 ءاًيوث ٌكتسبلأك ؛نينثا ىلإ دحاول يّدعتلا نمو ؛كتسلجأك دحاول

 .«لصألا يف (3)ءادعبا آزج ثلاثلاو يناثلاو ؛اميرك كاخأ اركب

 ءافرظو ةلمجو اًدرفم امهيناث نوك زاوج نم ملع يلوعفمل ام امهلو
 .ةئيرقب الإ امهدحأ وأ امهفذح عانتماو

 ةزمهلاب ايم ءَفَرَع ىنعمب َمِلعو ءّرَصْبَأ ىنعمب ىأَر ناك نإو
 يف لوألا ريغ هنأ يف توسك يلوعفم يناثك يناثلا «نيلوعفم ىلإ

 ىرأ لثمو .لوألا ىلعو هيلع راصتقالا زاوج يفو .ىنعملا

 : هلوقك أين ةثالثل ىّدعملا

 ”راعشألا بئارغ ْئىَلِإ يدهُي اًهبساك ٌةهافسلاو ًةعرْز تبن -1

 هلوقك ٌربخأو

 .اًربخو أدتبم ينعي )١(

 ةياورو .يبالكلا ورمع نب ةعرز وجهي ؛ينايبذلا ةغبانلل لماكلا نم تيبلا (0)
 .(بئارغ) لدب (دباوأ) :ناويدلا

 لعفلا ىدعت ثيح (راعشألا بئارغ يلإ يدهُي ٌةعرُر ُتدبُن) :يف دهاشلا
 : ثلاثلاو ؛ةهرز :يئناثلاو ؛ءاتلا لعافلا بئان لوألا ؛ليعافم ةثالث ىلإ (أبن)

 (...يدهي) ةيلعفلا ةلمجلا

 م١ مظانلا نباو4 ١8 ليلعلا ءافشو 81٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 04 ناويدلا

 557 دهاوشلا صيلختو 474/5 ينيعلاو 87/١" دعاسملاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 ده

 3و نأ امري ةنملا نهر نب يتربع اذإ كيلع امو -4 7

 : هلوقك ثّدحو

 اولا نيله دعنا ٌدُح نمف نولأسُت ام ُمُتْعَنَم وأ *1١8-

 هلوقك أبنأو

 "ميلا لهأ ريخ اومعز امك ُهُنْبَأ ملو اًسيق ٌتعينأو ١41-

 ...كيلع اذام) :يقوزرملا ةياورو .بالك ينب نم لجرل طيسبلا نم تيبلا )١(

 : اذكه هزجع :ىوريو (ينيروزت ...كيلع امو) لدب (انيدوعت
 يئيدوعت نأ اًموي كلعب بافو

 ءاتف «ليعافم ةثالث بصنت (ربخأ) نأ ىلع (اًفند ينتربخأ) :يف دهاشلا
 .اًقند ثلاثلاو ؛ملكتملا ءاي يناثلاو ؛لوألا لرعفملا لعافلا بئان ةبطاخملا
 4584 دهارشلا صيلخت و 8*4 ليلعلا ءافشو 87 مظانلا نباو ١477 يفوزرملا

 ,1/ عمهلاو ١11/١ رردلاو 147/7 ينيعلاو

 (ءالولا) :يورو .يركشبلا اع دن تراضلا فلو ف «فيفخلا نم تيبلا ()

 .(ءالعلا) لدب

 لوألا ؛ليعافم ةثالث (ثّدح) بصن دقف (ءالعلا هل هومتثدح) : يف دهاشلا

 .(ءالعلا هل) ةيمسالا ةلمجلا ثلاثلاو ,ةبيغلا ريمض يناثلاو ؛ءاتلا لعافلا بئان

 نباو 01/١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4 ينزوزلل تاقلعملا حرشو ؟! ناريدلا

 نباو 458 دهاوشلا صيلختو 440/7 ينيملاو 4١04 لبلعلا ءافشو 47 مظانلا

 ١5١/١ رردلاو 159/١ عمارهلا عمهو 5١6/9 شيعي

 برك يدعم نب سيف حدمي سيف نب نرميم ىشعألل براقتملا نم تيبلا (9)
 هباعوأ رعاشلا ىلع بيع ةاحنلا هدروأ امك تيبلا نأ بلعث ىورو .يدنكلا

 :لاقو ىشعألا هدرف حردمملا
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 هلوقك ربخو

 "'”هُدوعأ ٌرصمب يلهأ نم ٌتلبقأف ًةضيرم مِيِمُعلا ءادوس ُترْبُخو -6

55 5 85 5 © 

 «ليعافم ةثالث (أبنأ) لعفلا بصن دقن (ريخ ...اًسيق تئبنأ) :يف دهاشلا -
 .ريخ ثلاثلاو ءاَسيق يناثلاو ؛لعافلا بئان ملكتملا ريمض لرألا

 4517 دهاوشلا صيلختو 87 مظانلا نباو ”45 بلعث سلاجمو 5١١ ناويدلا
 ١150/١. رردلاو ١94/١ عمهلاو 45٠/7 ينيعلاو

 .ريهز نب بعك نب ةبقع نب ماوعلل ؛ليوطلا نم تيبلا )١(
 ةثالث (ربخ) لعفلا بصل ثيح (ةضيرم (ءادوسم تربخ) :يف دهاشلا

 ثلاثلاو ءءادوس يئاثلاو ؛لعافلا بئان عقاولا ملكتملا ريمض لوألا: ليعافم

 .هضيرم
 ١54/١ عمهلاو 447/7 يئيعلاو 4597 دهارشلا صيلخت و 47 مظانلا نبا

 رردلاو ١1١/١,



 دالام وبا ةيفلأ حرش 255

 لعافلا

 هيلإ اًدنسُم هنوك يف .ذديز ىتأ :كلوق نم ديزك ناك ام لعافلا
 : لانو رمال 2ع د 2030 : :
 نم ههجوك ناك وأ ءلَعفُي َلَعْف ةقيرط ىلع "هيلع مدقم لعف

 َلَمْف هبشي مدقم مسا هيلإ اذئسُمم هنوك نم ءههجو اًرينُم كلرق
 (5)” ءع؟
 لعفي

 َنْلَرَأ اَنأ دِهِنْكَي رَلرَأ» :وحن ءهيلإ اًدنسم :انلوق يف لخديف
 ." ”:«بتكحلا كيل

 لعاف وه ْذِإ ؛ ناك مسا مامتلاب لعفلا دييقت ''”مدع يف لخديو

 .مهضعب هجرخأ ْنِإو «'””هيوبيس دنع

 أدتبم .ءاق 7 :وحملف هيلع مدقم لعفب وفرم لعافلاو

 لعفلا دعب رهظ ْنإف ؛هيلع ءادتبالا خساون ''”طلستل ٌضّرعُم ءربخو

 .ههجو ريئي :ريدقتلاو .لوؤم لعفلا ىرجم راج مسا هجولا ىلإ دنسأ دقف (؟)

 0١. :ةيألا توبكنعلا ةروس (”)

 لعاف مفر لحم يف (انلزنأ انأ) نم لوؤملا ردصملا نأ ةبآلا يف دهاشلاو

 .انلازنإ مهفكي ملوأ ريدقتلاو (يفكي) لعفلل

 .(مدع) لدب (كرت) ظ يف (5)

 ةفصتلا حرشو 6 ليهستلا رظناو 51/١ هيوبيس لئع .عسوتلا باب نم اذه (ة)

 .8/؟ يدارملاو 86/١" دعاسملاو

 .(ماق) لدب (مئاق) ظ يف (5)
 .(طلستلل) ظ يف 2390
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 ءاًرهاظ اًمسا ناك ءاوس «لعافلا وهف ىنعملا يف هيلإ دنسم وه ام

 بجو رهظي مل ْنِإو ءاماق ناديزلاك ءاّرراب اًريمض وأ ءٌديز ماقك
 .قلطنا ورمعك :«لعفلا يف اًرتتسم اًريمض هنوك

 درج عومجم وأ ىنثم وهو رهاظلا لعافلا ىلإ لعفلا ديسأ اذإو

 .ًءادذهشلا زافو ؛ناديهشلا زاف :وحن :نونلاو واولاو فلألا نم

 عمجلاو ةينثتلا دّرجُم ىلع ٌةَلاد اًفورح اهلعاج ”برعلا نمو

 كتوخأ اودعسو كاوخأ ادعس :لوقيف .رهاظلا ىلإ اهدانسإ عم

 نوبقاعتي» :ّك لاقو .ثيغاربلا ينولكأ :هلثمو .ُثادنهلا َنْمُقو
 :لاقو ؛2"”ةكئالم مكيف

 ىلإو ءيط ىلإ ١7١ ينادلا ىنجلا يفو ؛ثراحلا ينب ىلإ ةغللا هذه ثبسن )١(

 ..ةءونش دزأ

 لضف باب «ةالصلا تيقاوم باتك) يف يراخبلا هدروأ ثيدح نم ةعطق اذه (؟)

 كلَ هللا لوسر نإ :لاق . نيو . ةريره يبأ نع ١١8/١- ٠١5 (رصعلا ةالص

 ةالص يف نرعمتجيو ؛راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي» :لاق
 :مهب ملعأ وهو مهلأسيف ؛مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث ءرصعلا ةالصو رجفلا

 .«نولصي مهو مهانيتأو ؛نولصي مهو مهانكرت :نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك
 يبأ نع 741١/١ (ةعامجلا ةالص لضف باب) هنئئس يف يئاسنلا هجرخأو

 يراخبلا ظفلب اهلكو ءاضيأ ةريره يبأ نع ١7/68 ملسم هجرخأو .ةريره
 يف كلام هجرخأو (امهيلع ةظفاحملاو رصعلاو حبصلا يئالص لضن) ين

 باتك) يف اضيأ يراخبلا هجرخأو )4١١(. 118 (ةالصلا عماج) يف أطوملا

 نم ةزمح يبأ نب بيعش قيرط نم 7١7/4 (ةكئالملا ركذ باب .قلخلا ءدب
 «نوبقاعتي ةكئالملا» :ظفلب نر ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ

 8 اراهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم



 كلام نبا ةيفلأ حرش يي

 5 دف ةاهلتسا دقو هةسفنب ةنب نيقراملا َلاتق ىلوت -17

 :ضايع يضاقلا لاق# :دمحأ مامإلا دنسم ىلع 78/1 دجربزلا دوقع يفو -

 اوكحو .مدقت اذإ لعفلا يف ةينثتلاو عمجلا ريمض راهظإ ححص نمل ةجح هيف

 هيلعو (ثيفاربلا ينولكأ) :ثراحلا ونب مهو برعلا نم لاق نم لرق اهيف
 رثكأو .م بال, «اوهَظ َنيِذلأ وتلا اوُرسأَو» : ىلاعت هلوق شفخألا لمح
 مسالا نولعجيو ؛هلثمو اذه نولوأتيو ؛هيوبيس مهنمر ؛اذه نوبأي ةاحنلا

 :لاق (اورسأ) ؛لاق امل هنأك .لعفلاب هنوعفري الو ءريمضلا نم الدب (نيذلا)

 ,(اوملظ نيذلا) :لاق ؟نم
 عومجملا ركذملا لعفلا ةمالع (نوبقاعتي) :هلوق يف واولا :يبطرقلا لاقو

 «ةيشاف ةغل يهو .ثيغاربلا ينولكأ :نولئاقلا مهو «ثراحلا ينب ةغل ىلع

 فسعت دقو أول َنيِذلا وحنا اوُرسأوه : ىلاعت هلرق شفخألا لمح هيلعو
 كلت نإف .هنع ىنغتسم فلكت وهو ؛لدبلل اهودرو .اهليوأت يف ةاحنلا ضعب

 .حضاو سايقلا نم هجو اهلو ؛ةروهشم ةغللا
 بابلا ثيدح نأ ىلع حاّرشلا نم ةعامج دراوت دقو رجح نبا ظفاحلا لافو

 قيرطلا اذه نإ :ًالئاق ناّيح وبأ هشقانو كلام نبا مهقفاوو :ليبقلا اذه نم

 يوقف (مكيف نوبقاعتي ةكئالملا) :ظفلب راونلا هجرخأ دقو ؛يوارلا اهرصتخا
 اذه ىلإ نايح ابأ قبس دق (يطريسلا ينمي) :ثتلق ؛نايح يبأ ثحب

 :ةغل هفيناصت يف ةغللا هله يمسي هنإف كلام نبا امأو .يلع وبأ كاردتسالا

 اهنومسي ةاحتلا ناك نأ دعب كلذ ىلع يضرلا هعبتو (ةكئالم مكيف نربقاعتي)

 .1(ثيفاربلا ينولكأ) :ةغل

 ىنجلاو 7/5 يدارملاو 84 مظانلا نباو 881 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو

 حرشو 704/١ برضلا فاشتراو 1٠١/١ عمهلاو 559 ينغملاو 17١ ينادلا

 .اهريغو ال4 -ا/7 ةيفاكلا حرش يف يضرلا ثيداحأ جيرخنو ١414 /7 ةيفاكلا

 ةنس ةفوكلاب تام «يشرقلا تايفرلا سيف نب هللا ديبع هلاق ؛ليوطلا نم تيبلا (1)
 -.ةيقر اهمسا نهنم ةدحاو لك ءاسن يف هلزغل تايقرلاب بقل : ليق و .ه



 كيف : كلام نبا ةيفلأ حرش
 نحل اًباوج 505 كلوقك :اًراوج ٌرمضم لغف لعافلا عفريو

 :هلوق هلثمو ؟أرق ْنَم :لاق

 2( ٠ َ 2 م عمو 5 ىو هلق ل ل
 حئاوطلا حيطت امم طبتخمو ةموصخل عراض ؛ديزي كبيِل -1

 ريد يف لتق نيح اهب ماوعلا نب ريبزلا نب بعصم اهب ىئر ةديصق نم تيبلاو
 .تاورم نب كلملا دبع كلم يف قارعلا هلثقمب تلخدو .هال١ ةنيم قيلئاجلا

 نوقرمي) :آك لوسرلا لوق نم اذخأ جراوخلا ىنع :نيقراملا :تادرفملا
 دارأ :ميمحو دعبم .هالذخ :هاملسأ.(ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم

 .باحصألاو هنع نيديعبلا

 ةينثتلا ةمالع (هاملسأ) لعفلاب قحلأ دقف (ميمحو دعبم ءاملسأ) :يف دهاشلا

 دزأو ءيلع ةغل ىلع كلذو (ميمحو دعبم) نيرهاظلا نيلعافلا ىلإ هدانسإ عم

 .(ميمحو دعبم هملسأ) سايقلاو ؛ةءونش
 نبا و 08١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر ١77/١ يرجشلا نبا يلامأو 145 ناويدلا

 451/7 ينيعلاو 477” دهاوشلا صيلختو ال١1 ؛517 ينغملاو 84 مظانلا
 ١11١/١. رردلاو ١١٠١/١ عمهلاو 74٠ يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو

 لاقو ؛ديبلل :يرمتنشلا لاقف ءاريثك هلئاق يف فلتخا دقو ؛ليوطلا نم تيبلا

 لاقو ؛كيهن نب ثراحلل :حاضيإلا يف يسرافلاو شيعي نباو هيوبم
 .رردلاو صيصنتلا دهاعم يف لشهن نب رارضلو ؛«يّرح نب لشهنل : ينيعلا

 يخأ درزمل :يسيقلا لاقو .يفاريسلا حرش يف يلشهللا رارض نب ثراحللو

 الجر يئري وه ناك ابأ رعاشلا و .اهريغ يف ةبسن ريغب دروو .خامشلا
 :ةديصقلا علطم يف لرقي هنإف «هريغ وأ ءاخأ نوكي دق ديزي همسا .اًيلشهن

 حئاورلا هيلع يفسُن ٍِثْدَجج اشح لشهن نب ديزي ىسمأ نإل يرمعل

 : لاقي : حيلعي .جاثحملا طبتخملا : طبتخم .عضاخ ليلذ :عراض تادرفملا

 .هتكلهأو قزرلا بلط يف هب تبهذ اذإ نونسلا هتحاطأ

 ام هيلع لد فرذحم لعفل ةيلعافلا ىلع هعفر ثيح (عراض) :يف دهاشلا

 - عفرو .لوهجملل (ُكْبُي) لعفلا ءانبب ؛ديري كبل لاق امل هنإف ةهلق



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك«رنردد

 لعف نم لعافلا دعب امب رسف اذإ اًبوِجَوَو .عراض هيكبي ىنعملا
 َنيكرْتمْلا ني دحأ َنِإَر9 :لثم هسبالُم وأ هريمض ىلإ ٍدنسُم
 .هوبأ ماق دير الهو 17ه راَجَتْسأ

 هيلإ دنسملا ناك اذإ ءاتلا هتمزل ثنؤم ىلإ يضاملا دنسأ اذإو
 :وحن ؛سنجلا هب دوصقم الو لوصفم ريغ اًيقيقح اًرهاظ اَمإ
 دنهك ؛هيزاجم وأ ثينأتلا ٌيقيقح الصتم اًريمض اًمإو ءدنه "بأ

 .ٌتعلط سمشلاو ؛«تماق

 .ةجغنو ةأرمك ٌرَكَذ هئازإب ناك ام ثينأتلا ئقيقحو

 اهتوبث لوصفملا يقيقحلاو :هيلإ دنسملا يزاجملا رهاظلاف
 :هلوقك ؛ليلق فذحلاو ءامهيف راتخم

 نم :لئس هنأكف ءروكذم ريغ ايكاب كانه نأ ْمِلُع ؛لعافلا نع ةباينلاب (ديزي)
 .عراض هيكبي أ . عراض : باجأف ؟هيكبي

 ١٠/١ بستحملاو ١40/١ ملعألاو هيوبيسو "57 ديبل ناويد تاقحلم

 7/7/١ نآرقلا بارعإ لكشمو 787/9 بضتقملاو 5١/*0" صئاصخلاو

 ةرورضلاو 8٠/١ شيعي نباو ا/4 حاضيولاو 09* ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 حرشو 48 دهاوشلا صيلختو 84 مظانلا نباو 187يناوربقلل ةيرعشلا

 4١0 ليلعلا ءافشو 104/5 ينيعلاو ١١١/١ يفاريسلل هيوبيس ثايبأ

 ١5١/١ عمهلاو 7١5/١ صيصنتلا دهاعمو 447 /"و١/147 ةنازخلاو

 "1427/9 رئاظنلاو هابشألاو 454 .ت"/؟ صئاصخلاو ١47/١ رردلاو

 ./4 حاضيإلا دهاوش حاضيإو

 نإو :هريدقت اًبوجو فوذحم لعفل لعاف دحأف .5 :ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(

 نإو :ريدقتلاو ءيريسفت روكذملا (كراجتسا) لعفو ؛دحأ كراجتسا
 .كراجتسا دحأ كراجتسا

 .(تتا) ظ يف ()



 (”ةورغمل ايندلا يف كدعبو يدعب ٌةدحاو نكنم ُهرغأرما نإ -4

 ريغ يف اذه ءفقاولا ٌتنب يضاقلا ىتأ :كلوق هلثمو

 ام :كلوقك ؛هيف راتخم فذحلاف اهب لوصفملا اّمأ ءالإب لوصفملا
 رايتخا يف سنجلا هب دوصقملا مكححو .العلا ُنبا هاتف الإ اكز

 ىكحف '''هيوبيس برغأو .ةاتفلا معنك ءالإب لوصفملا مكُح فذحلا

 وأ لصف نود ءاتلا "”فذحب .ةلالف لاق :لوقي برعلا ضعب ْنأ
 .مدقت امم هريغ

 يذ ريمض ىلإ دنسملا لعفلا نم اهفذح ٌةرورض حابتسُيو

 :هلرقك زاجملا

 (9اَهّلاقبإ ّلقبأ ّضرأ الو اًَهَقذو ْثّقَدو ٌةنْزُم الف -4

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «طيسبلا نم تيبلا )١(
 عم (رغ) لعفلا نم ثينأتلا ءات فذح ثيح (ةدحاو ّنكنم هرغ) :يف دهاشلا
 يذلا لعلو «ةدحاو ةأرما نكنم هترغ ؛ريدقتلا ذإ ؛يقيقح ثنؤم لعافلا نأ

 عقاولا رورجملاو راجلاب و بئاغلا ريمضب هلعافو لعفلا نيب لصفلا هغوس
 .حراشلا ركذ امك الإ ريغب لصفلا ثيح (ةدحاو هترغ) اهتوبث راتخملاو لاح

 يلامأو 4١4/5 صئاصخلاو ١8/1١" نآرقلا يناعمو 4١4 /؟ ملعألاو هيوبيس
 97/8 شيعي نباو 54١/١ دعاسملاو 86 مظانلا نباو١ 27” /5 يرجشلا نبا

 ينيعلاو 5١8 ةفحصتلا حرشو 48١ دهارشلا صيلختو 4/١!١ فاصنإلاو

 .59؟ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 778/7 رردلاو ١71١/١ عمهلاو 7

 ,.؟١/9867 هيوبيس (؟5)

 .(فذحتف) ظا يف (9)

 كاتفلا ءاملخلا دحأ وهر ؛يناطلا نيرج نب رماعل ؛بسراقتملا نم تيلا (4)

 : .نييله اجلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ي4توند

 مكح ملاسلا ركذملا ريغ عمج ىلإ دنسملا لعفلا مكحو

 تماقو «لاجرلا ماق وحن «ثينأتلا يزاجم دحاو ىلإ دنسملا

 يواسنو .ةدححاو مظن رّيغتل ؛ كونب تماقو كوت ماقو ءلاجرلا

 ْ .ةيئاغلا عراضم 0 هملعو موزللا يف ءاعلا

 ٌقحو .لعفلاب لاصّنالا هقحف لعفلا نم ءزجلاك لعافلاو

 .هنع لاصفنالا لوعفملا

 ! لثم ؛هسفن لعفلا ىلع وأ لعافلا ىلع ُلوعفملا اًعُّسوَت مّدقْيو

 ("”هئَدَح اًنيَّؤظو ءوٌرْمع اًديز برض

 بارعإلا روهظ مدعل .ءٌسْبل فيخ ْنِإ لعافلا مّدقت بجيو

 .ىسيع ىسوم مركأ :وحن :ةنيرقلاو

 .تلقبأ سايقلاو ءلعفلا نم ثينأتلا ءات فذح ثيح (لقبأ) :يف دهاشلا -

 رعشلاب صاخ فذحلا اذهو «ءضرألا ىلع دوعي رتتسم لصتم ريمض لعافلاف

 ؛رثنلا يف زئاج كلذ نأ ناسيك نبا نع دهاوشلا صيلخت يف ماشه نبا لقنو
 .اهلاقبا تلقبأ :لوقي نأ هلئاق نكمتل

 فيفختو اهيلإ اهدعب ةزمهلا ةكرح لقنل ءاتلا رسكب (اهلاقبا ٍتلقبأ) :يورو
 .ملعألا ركذ امك «تيبلا يف دهاش الو ةرورض الف اهيلعو ؛اهدعب ةزمهلا

 ١77/1١ نآرقلا يناعمو 54٠/١ ملعألاو هيوبيسو 47١/5 اهرابخأو ءيط رعش

 ةيفاكلا حرشو ١١١ ؛١/1658 يرجشلا نبا يلامأو ”4١١/7 صئاصخلاو

 ينيعلاو ١١/7 يدارملاو 14/8 شيعي نباو 86 مظانلا نبا و 087 ةيفاشلا

 ةفحتلا حرشو 55١/9 و؟١/١ ةنازخلاو 145 دهاوشلا صيلختو 5

 .؟7؟4 /؟رردلاو 7 عمهلاو 5651 يدادغبلل هدهاوش مرشو 6

 .(ءاي) لصألا يف )١(

 .(ىده) لعفلا ىلع مدقم هب لرعفم (اًقيرف) 7٠ :ةيآلا فارعألا ةروس (؟)



 كفل كلام نبا ةيفلأ حرش
 و 1 "1 2 7 سم(

 قدعس برص :وحن ؛ةئيرقلا عم لوعفملا ميدعت ”ةفتنو

 ٠ محل أ ئولس تنديخأو ا و

 :وحلن 2«هرصح دصقي ملو 1 يأ اذإ انفنأ لعافلا مّدقيو

 ًالوعفم وأ العاف َرخَأ هرصضح َدِصُق املكو ا ٌتنهأو كتمركأ

 اَلِإ ٌديز برض امو ءاًرمع ٌديز برض امنإ :وحن ءالإب وأ اَمنإب
 امنإ !لثم لعافلا يف رضحلاو .لوعفملا يف اًرِصُح .)َرُم
 "”يئاسكلا زاجأو .ٌديز الإ اًرْمع برض امو ءٌديز اًرمع برض
 حا ذا نويمجملا مدُق اهعم ىنعملا مهفل الب روصحملا ميدقت
 دشنأو ًالعاف نكي مل اذإ '"'”يرابنألا نبا هقْفاَوَو

 (0اهمالك يبام فعض اَلِإَةاز امف ةعاس ميلكتب ىليل نِم ٌتدّوزت

 .(بجي) لايف )١(
 لعفلا ثينأتلا ءات تقحلل (ىدعس) لعافلا ناك ول ْذِإ ؛رخؤم لعاف ىسومف (؟)

 .لصفي ملو ثينأتلا يقيفح لعافلا نأل !تبرض :لبقو .اًبوجو

 .(لعافلا) ةدايز ظ يف (*9)

 الإ اًديز ناهأم و ءانأ الإ كمركأ ام هريمض وهو لعافلا رصح دنع لاقيو (4)
 .نيلاثملا يف رخؤم لعاف انأن ءانأ

 .(ارمع ديز الإ برض ام) مو لصألا يف (5)
 يدارملاو 486 دهاوشلا صيلختو 84٠ - 04١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش )١(

/159-8. 

 ؛يرابنألا نباب اًضاخ سيل لرقلا اذه نإ :ماشه نبا لاقو .ةقباسلا عجارملا (/)
 .نييفوكلا نم يرابنألا نباو ءارفلاو ؛«نييرصبلا يأر وه امنإو

 :هزجبع ىوريو .ىلبل نونجمل ؛ليوطلا نم تيبلا (4)
 2 اهمالك اًمارغ الإ ينداز امن



 كلام نبا ةيفلأ حرش هك

 وخلا هيل لغاذلا ريف "نيكولا لومقحلا ىاقت ذك
 بجو لوعفملا ريمضب ''اَسْبلتُم لعافلا ناك ولف ءٌرمع ُهّبر فاخ
 معها تن ذاو# هرون رجشلا كاز ؛وحن : هريخأت نييوحنلا رثكأ دنع

 :هلوقك «ليلق هنأ ٌقحلاو .مهضعب هزاجأو "7ُُيَر
 (*دجملا ىرُذ يف ىدنلا ادةادن ىّقرو ٍدَدؤَس باوثأ '؟”هلحلا اذ ُهمْلِج اسك 11

 :لاق ؛دهاشلا هيفو ؛ةمرلا يِذِل تيب يناثلا رطشلا يف هعم قفتيو

 اهمالك يئاد فعض الإ دز امف اهل ةميلكتب م نم تيوادن

 (فعض) هب لوعفملا مدق ثيح (اهمالك ...فمض الإ دازام) :يف دهاشلا

 نباو ءارفلاو نويرصبلا هب جتحا هبو (اهمالك) لعافلا ىلع الإب روصحملا

 .الإب روصحملا هب لوعفملا ميدقت زارج ىلع يرابنألا
 نباو 04١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ا ةمرلا يذ ناويدو ١77 ناريدلا

 41 /" ينيعلاو 145 دهاوشلا صيخلثو 1٠5/١ دعاسملاو 47 مظانلا

 .1808 .1١*”/ارردلار ١#"3 ءلتاأرا عمهلاو

 .(سبتلملا) ظ يف
 .(اسبتلم) ظ يف

 ١714 :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 .(مكحلا) ظ يف
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا
 لمتشا ثيح (ىدنلا اذ هادن ىقر)و (ملحلا اذ هملح اسك) :يف دهاشلا

 ىنعمب (اذ) ةبترو اًظفل رخأتملا هب لوعفملا ريمض ىلع (هادن و هملح)لعافلا

 ينج نباو شفخألا دنع زئاج ؛حراشلا دنع ليلق كلذو ؛نيعضولا يف بحاص
 ءرعشلا ةرورض يف ليقع نباو مظانلا نبا هزاجأو ؛لارطلا هللا دبع وبأو

 .نييوحنلا رثكأ هعنمو
 ينيعلاو 108 .١١؟ /١دعاسملا 88 مظانلا نباو 841/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 عمهلاو 40 /١رردلاو 44١ دهاوشلا صيلختو 177” ليلعلا ءافشو 5

 .خ10 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 0١
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 و

 هلثمو

 (')اًمِعطُم ٌرهدلا ُهدِجم ىقبأ سانلا ّنِم اًدحاو ٌرهدلا ٌدلخأ اًدجم نأ ْؤلو 7

2 88 2 5 © 

 .(امظعم) ظ يف (1)

 دوع نم قباسلا دهاشلا يف رم امك (امهطم...هدجم ىقبأ) : يف دهاشلا

 ,ةبترو اًظفل رخأتملا (امعطم) هب لوعفملا ىلإ (هدجم) لعافلا يف ريمضلا

 يطريسلل دهاوشلا حرشو 447/7 ينيعلاو 484 دهاوشلا صيلختو ؛*
, #0 
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 لعافلا نع بئانلا

 نم هل اميف هب لوعفملا هنع برنيف ءاَم ضرغل لعافلا ٌفْذَحُي

 نوك نم َّدُب الو .هيلإ دنسملا مُدَقَتو ؛هيلع ةدئافلا فقوتو :عفرلا
 َلِعْفِل غوصلاو ءاضتقالا يف اًنفاوُم ًالعف اّمإ بئانلا ىلإ دئسملا

 .لوعفم مسا اًمإو .ٌديز ُبّرضُيك ءَلَعْمُي وأ ءورمع َبرَضك
 روكذملا قفاوُملاب اًرَدَقُم اًردصم اّمإو ؛هذبع بورضملاب ٌثررمك

 هلوقك (اَم) اهتخأوأ (ْنأ) عم

 "وجم دبع لكل ْدِم لذي .ابلاوقلالضلا َُدارِدإ 17
 4 ذا . مم سر - ١

 وذ ٌدوسألا لْئَّقِب رمأ) ثيدحلا يفو .رّهَقي نأ نإ ريدقتب

 ,47 .ةيفلعلا

 .هلئاق فرعي الو ؛فيفخلا نم تيبلا )١(
 ينبملا ردصملا لماعلاو ؛لعافلا نع بئان ووذف (ووذ اًدهق) يف :دهاشلا

 .ةلالضلا ووذ رهقي نأ :هريدقتو «لوعفملل هلعف

 .5؟4 يدادغبلل هدهاوش حرشو 1١14 ةفحتلا حرشو ١84 ةدمعلا حرش

 ةدمعلا حرش رظنا .رتبألا وأ دوسألا ظفل يف فالتخا عم ةاحنلا هدروأ اذكه (؟)
 1١114. يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 2 ةفحتلا حرشو 46 7١5

 لوعفملل هلعف ينبملا (لثْق)ردصملل لعاف بئان هنأ ىلع (دوسألا) :يف دهاشلا
 .دوسألا لتقي نأ رمأ :ريدقتلاو .لعفلاو (نأ) نم ردقملا

 سبلو .ةاحنلا ةياورو اهتاياور قفتت الف ثيدحلا بتك نم هيلع تعلطا ام امأ
 .ريدقت ىلع الإ ةاحنلا هدروأ امل دهاش اهلك اهيف
 -:يتأيس امك ءردصملا لامعإ باب يف حراشلا هازع ثيح دمحأ دنسم يفف
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 :وحن .هرخآ لبق ام ٌرسكُيو ؛يضاملا ٌلوأ كلذل مِضُيو

 .7ىَحسَننُي :وحن ءهرخآ لبق ام حتفُيو عراضملا لوأ مضيو ءَلِصَو

 تر

 :وحن ءمضلا يف ذ هلوأ هيناث ٌعّبتَي ةديزملا ءاتلا وذ يضاسلاو

 يف هلْوأ هثلاث ْعْبتُي لضو ةزمه هلوأ يذلا يضاملاو َجِرَحُدتو َمْلُع

 يهر ٠ اني ةشئاع نع ثالُي اهنم «تاياور عبرأ يف درو 245١ دع

 )١( «نيتيفطلا وذو رتبألا لتقب رمأ» 580/4٠ 00
 رتبألا لتقي نأب رمأ : لصالاو .لحملا ىلع (رذ)»فطعو (لئتت)ردصملاب
 رورجملا (رتبألا) لعافلا بئان ىلإ فاضم ردصملاف :؛نيتيفطلا وذو

 ةثلاعلاو ةيئاثلا ناتياورلا امأ ءالحم عوفرملا ءاظفل :
 (19:780) 4194/4١ ؛نيتيفطلا يذ لتقب رمأ» (؟)
 (؟5145) 7١/41 ؟رتبألاو نيتيفطلا يذ لتقب رمأ» (*)
 لثقب رمأي ناك (رمع نبا ينعي) هنأ' رمع نب هللا دبع ةيارر ةعبارلاو
 هَ هللا لوسر نأ مكُملَب امأ :ةبابل وبأ مهل لاقق» :لاق نأ ىلإ .«..تايحلا

 .«رثبألاو نيتيفطلا يذ لتقب رمأو .رودلاو تويبلا تالوأ لتق نع ىهل

 .(9١!/لن١1) ":-؟8 7/98 دنسملا

 (رتبألا) رج دقف ؛ةلأسملا هذه ىلع اهلك دئسملا تاياور يف اَذِإ دهاش الف
 .لعافلا بئان ىلإ ردصملا ةفاضإب ؛رخآألا ثالثلا يف (يذ)و ىلوألا يف
 ؛؟؟5١9/1 (اهريغو تايحلا لتق باب) يف يوونلا حرشب ملسم هجرخأ ام اذكر
 سمتلي هنإف نيتيفطلا يذ لعقب ه# هللا لوسر رمأ» :تلاق ةشئاع نع : ظفلب

 .'لبحلا بيصيو رصبلا
 نع )١487( 7/1/4 (تايحلا لتق يف ءاج ام باب) يف يذمرتلا هجرخأر

 اولتقاو تايحلا اولتقا» : ظفلب هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نه باهش نب ثيللا
 .هب لوعفم هدعب امو (اولتقا) لعفلاب ةياورلا هذهف ..«..رتبألاو نيتيفطلا اذ
 .(يحبلي) ظ يف )١(



 كلام نبا ةيفلأ حرش كيد

 نيعلا لتعُملا يثالثلا ''"يضاملاو ؛ُبارشلا َيِلْحُتْسا وحن ؛ٌمِضلا

 را لاقو عاب يف كلوقك ءاهُمامشإو هئاف ٌرسك زوجي

 0 واو ءايلا دلقيف لقيف لوقو ئ لوقي نم برعلا َنِمو

 لافو ءواولا ملح ؛ اهلبق ام مامضناو اهنوكسل

 *!ُتِيرتشاف َعوُب اناينك بلا .متلاستو فني" لهو تيل - ١

 لاقو

 "لاسم الو كوشلا ظبتحت  ُكاحُنْأإِنيْزَت ىلع تكور 6
 .ظ نم ةدايز (يضاملا) )١(

 .(راو) لصألا يف (؟)
 ةياورلا نيب طلخ خسانلا لعلو (... عفني امو لهو تيل) :لصألا يف (5)

 نبا اهركذ امك (... مفني امو تيل) :يئاسكلا ةياورو اهانتبثأ يتلا ةروهشملا

 456 دهاوشلا صيلخت يف ماشه

 .جاجعلا نب ةبؤرل زجرلا نم تيبلا (4)

 ينب ءاحصف نم مهو) ريبدو سعقف ةغل ىلع ءاج ثيح (عوب) يف :دهاشلا

 لروهجملل نيعلا لتعملا يئالثلا لعفلا ءانب دنع اًواو ءايلا نوبلقي نيذلا (دسأ
 لعافلا بئانو .(عيب) سايقلاو .حراشلا ركذ امكءاهلبق ام مامضناو اهنوكسل

 .بابشلا ىلع دوعي (وه) ردقملا ريمضلا

 ءافشو 5١/١ يدارملاو 568 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١7١ ةبؤر ناويد قحلم

 446 دهاوشلا صيخلتو ٠/7 شيعي نباو 44 مظانلا نباو 47١ ليلعلا

 ١448/١ عمهلاو 21١49 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 274/؟ ينيعلاو

 ,777/95و 7١57/١ رردلاو ١١5 /7و

 .ةبؤر ىلإ بسُن زجر نم لوألا تيبلا (5)
 «لاوثأ هعمجو لول ةينفن :قيلؤت .(هءادر ينعي) تجسن مدرع :ثادرفملا

 «لاونملا ممجو «لاونملا :هل لاقيو ؛بوغلا كئاحلا هيلع ُكْلَي بشخملا وهو



 سس مت كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٍلْغِفِب لوعفملا لْعِف ُسابتلا ا"”رسكلاو ٌمضلاب ٌضرعَي دقو

 ٌتلط : وحن يف ةرسكلا صاالخإ بجيو :تيشح هب اًدوصقم «ٌثفخ

 .ةلواطملا يف ٌتْبلَع اًدوصقم

 بح وحن «لاقو 4 9 راج ب سحللو ءامشنإلاو مضلا
 © 0 انعلَصب ءودله» ا. : ئرقو 0 يلا 2 2

 ؛ةهئمحلو بوثلا ملمع وهو ؛ريز ةينثت .هلوأ نون رسكب (نيريب) !ىريو .لوام

 :كوشلا طبتخت .ىوفأو هل قفصأ ناك َنْيَلْوَن وأ نْيّربِن ىلع بوثلا جسن اذإو
 اهنأ ىتح هئادر ةناتم انه دارأو ءاهقرو طقسيل اصعلاب رجشلا 0 :لاقي

 .اهيف رثؤي الف كوشلا هب برضي
 لعفلا اذه لصأو .قباسلا دهاشلا يف ليق ام هيف لاقي (تكوح) :يف دهاشلا

 .عيبي عاب نم يئاي عابو ؛كرحي كاح نم وهف ؟؛يراو
 نباو 415/١ ليقع نبا و 568 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 590١/١ فصنملا

 ليمكتلاو لييذتلاو 148 دهاوشلا صيخلتو 0777/7 ينيعلاو 4 مظانلا
 حيرصتلا حرشو ١١4 ةجهبلاو ١5*/؟ رردلاو ١١90 /؟ عمهلاو 5

 .5"/؟ ينومشألاو 6/0١

 بيترت هتقفاومل ظ يف ءاج ام ترتخا دفو ؛(مضلاو رسكلاب) مو لصالا يف )١(
 .ةلئمألا

 .(ءاف) ةدايز ظ يف (؟)
 .ظ يف (انيلإ) درت ملو 2548 :ةيألا فسوي ةروس (9)

 يف و 074 ةذاشلا تاءارقلا (ْثَّدِر) ءارلا رسكب .سيف نب ةمقلع أرق

 رظناو 2740/١ ةبصض ينب ةغل يه :لاقو ؛ىيحيو ةمقلع ىلإ اهبسن بستحملا

 14/7 ينومشألاو 104/١ دعاسملا



 دللام وبا ةيفلا حرش 0

 يذلا ثلاثلل تباث ةثالثلا لاوحألا نم عاب ءافل ركذ يذلاو

 لتعم ضام لعف لك وهو :"'”داقناو راتخا :وحن نم نيعلا هيلي
 .لعفتاو لعتفا ىلع نيعلا

 سصتخاو فّرصت ام بان حيرص هب لوعفم نم دئسملا الخ نإو

 .هرهد حلف :وحن هرورجمو لو وأ .رداصملا وأ فرورطظلا نم

 ل نضل و ه
 نع يضرو أ دومحمملا يعسلاو .راربألا يعسو «روربم يعسو

 و ٠ نيححو .هللا ذاعمو ءدنع :وحن سولي الو .نسمحملا

 .صاصتخالا وأ فرصتلا دقفل

 3 1 5 0 ٠
 دنع 0 لوعفم دجو نإ 0 صعب الولي الو

 بأ ةءارقب اوجتحاو نوف ركلاو شفخألا هزاجأو 0

 داقنا يف لاقي اذكو ءاهمامشإو اهمضو ؛ءاتلا رسكب ءروثخأو ريتخإ :لاقي )١(
 .ثالثلا تاكرحلاب ؛دوقناو ديقنإ

 .(راجلاو) ظ يف (؟)
 اذكو ءروربم ٌيْعَس يمس لصألاو ءاًراصتخا لوهجملل ينبملا لمفلا فذدح (9)

 .دومحملا علا َيِمُّسو ؛راربألا يعس يعس

 ريغ ذاعمو دنعف ؛فرصتلا وأ ةدئافلا مدعل اهتباين حصت ال هذه نأ ينعي (4)

 ىلع ؛ءَبِرَض َبِرَض :لاقي ال اذكو ؛ديفي الف دودحم ريغ ؛نيحو ؛نيفرصتم
 ايلف 5 مالكلاف ١ يلغفل ديكوت يه امنإو ؛لعاف بئان ةيناثلا برض نأ

 .عماسلا ديفي
 .نإ لبق واو ةدايز ظ يف )0(

 .ط نم ةدايز (هب) 0(

 5١, مظانلا نبال ةيفلأالا حرش (0)
 - ةدمعلا حرش يف كلام نبا لاقو 164 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو قباسلا عجرملا (4)



 "7 نوبيْمي أنك امي امْرَق َىِرْجِلط :''”رفعج

 هلوق وحنبو

 ””ىدهوذالإ يملا اَد ىَفَّشالو اَدّبَس الإ ءايلعلاب َنْعُي مل -

 ريغ امهيناث نيلوعفم ىلإ ٍدعتم نم لّوألا لوعفملا ةباين ىلوألاو

 ؛عامسلا توبثل ؛اذه يف لوقأ (نييفركلا ينعي) مهلوقبرو» :185-1487 د

 .ةرفعج يبأ ةءارق كلذ يف دهارشلا ىوقأو
 نب بدنج همسا :ليق «يندملا يموزخملا عاقعقلا نب ديزي وه ءرفعج وبأ )١(

 ,ه1 ٠ ةنس يفوت ؛نيعباتلا دحأو ؛ةرشعلا ءارقلا دحأ ءزوريف وأ ؛زوريف
 ةياهنلا ةياغ رلنا .عفان هلع ىورو ؛ةريره يبأو سابع نبا نم ةءارقلا ىور

 ١74/١. رشنلاو "87/5
 ءانبلاب (ىَّرِجحُي) يازلا حتفو ءايلا مضب كلذو ١4. :ةيآلا ةيئاجلا ةروس (؟)

 رورجملاو راجلا لعافلا بئانو ؛ةيلوعفملا ىلع (اًموق) بصنو ؛لوعفملل
 .ةبيشو رفعج يبأ ةءارق ىلع كلذو ؛هب لوعفملا مدقت عم (امب)

 يازلا رسكو ةحوتفملا ءايلاب بوقعيو مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقو
 نوفابلا أرقو .شمعألاو نسحلاو يديزيلا مهقفاوو ؛(يِزِجُي) لعافلل ءانبلاب
 الو .859 -455/7 فاحتإلاو الا /؟ رشنلا .لعافلل اًيئبم ؛ةحوتفم نونلاب
 .نيئءارقلا نيتاه يف دهاش

 :ليقو ؛ةمجعملا نيغلاب (نغي مل) هناويد ةياورو ؛ةبؤرل ءزجرلا نم ناتيبلا (*)

 .هناويد يف هدحأ ملو . جاجملا هيبأل

 (ءايلعلاب) رورجملاو راجلا ةباينب كلذو (اذيس الإ ءايلعلاب نعي) :يف دهاشلا
 هللا ٍنْعَي مل :مالكلا لصأو ؛(اًديس) هب لوعفملا دوجو عم لعافلا نع
 .ةرورض هنودعيو نييرصبلا يأر فلاخي اذهو .اديس الإ ءايلعلاب
 4٠ مظانلا نباو 5١4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١ ةبؤر ناويد ثاقحلم

 حيرصتلاو 57١/7 ينيعلاو 487/١ ليقع نبا حرشو 447 دهاوشلا صيلختر

 ١155/١, رردلاو 7/١" عمهلاو ١/41"



 ايد اا <
 م نإ يناثلا ةباين قافتاب زوجيو ءابوث ليز ع :وحن ءلوألا

 رون 1 سل فاح انا ةيساروسب نا ركنا و لزألاب هل
 .الف ءاّرشب ٌديز َيِطْعَأ

 ؛«ىرأ بابو نظ باب يف ىنعم لوألا وه يناثلا ناك دإو

 زاجأو ءامئاق ٌديز ّنَظ :وحن «لوالل اهبجوُيو هتباين عنمي مهرثكأف

 ةَبُج اًرمع َيِسُك ىلع اًسايق ,.سبل ال ثيح يناثلا ةباين مهضعب

 "هيك خيشلا بهذ هزاوج ىلإو

 هكاخأ "نع قرأ ؛وحن «ةثالث ىلإ ٍدعتم نم لوألا بونيو

 .نظ يف فالخلا يناثلا يفو ءاَنافْتا ثلاثلا بوني الو

 نوكي ال هنع بونملا لعافلا ِذِإ ؛ دحاو ءيش الإ بوني الو

 نإ اًظفل بوصنم عفارلاب قلعتي امم بئانلا ىوس امو ءاًدحاو الإ

 .الحمف هنكي ْنإو .رورجمو راجك نكي مل

2 5 85 5 © 

 )١( ةيفلألا يف لاق 7١

 دنا هنيابحلا اسبتفا هك تان :سةاكلا وسم دق قافتاكو
 رهط دصقلا اذإ اًمنم ىرأ الو رهتشسا عنملا ؛ىرأو ّنظ باب يف

 لوعفملا هنأ ىلع لعافلا بئان هنأكو ؛عفرلاب (ورمع) خسنلا عيمج يف ءاج (؟)
 ملكتملا ءاي لعافلا بئانو ءيناثلا لوعفملا وهف (اًرمع) باوصلاو :لوألا

 ءايف ؛كاخأ اًرمع ينيري :لاثملا لصأو .لوألا لوعفملا اهنأل هفوذحملا

 تحف ؛ىرأ :ليق لوهجملل لعفلا ينب املف ؛لوألا لرعفملا يه ملكتملا
 .ملعأ هللاو .كاخأ اًرمع ىرأ :ليقف .لعافلا نع اهتباينل ملكتملا ءاي



 يد فللاع نبا ةيفلا حرش

 لومعملا نع لماعلا لاغتشا

 بصني نأ مسالا يف مص .هريمض يف هلمعب هيف هلمع نع لعفلا

 ةثبرض ذي :وحل .هبراقم وأ رهاظلل لْياَمَم .رهظي ال لعفب

 ؟وب ثررم اًديزأو

 :''”'هجوأ ةسمخ ىلع بصان لعف هدعب عقاولا مسالاو

 :وحن «ضيضحت وأ ءامثيحو هْنِإ :وحن ءطرش ةادأ نم لعفلاب
 اًرمع امثيحو .ةيرضاف هئيأر 1 نإ :لوقت «كلذ ريغ وأ الم

 .ههركأف هتيقل

 صتخم مسالا ىلع مدقتي ثيح كلذو ؛ عفرلا مزال :يناثلا

 .وْرْمَع هيرضي د اذإف ثجرخ : وحن ؛ةأجافملا اذإك ءءادتبالاب

 ىلإ ليبس الو ءبصنلا زاجأو اذه نع لفغ ْنَم ٌريثكو

 نين دوك فيع"اةكو. دفين الا ترعلا انهلرت مل ْذِإ ؛ هزاوج
 .هلبق اميف هذعب م لمعيال امم .مالكلا ردص هلام لعفلاو مسالا

 :وحن .طرشلا تاودأو .ءادعبالا مالو ؛ يفنلا امو .ماهفتسالاك

 نإ هللا ٌدبعو ةداحأل رشبو ؛هّئبحص ام ورمعو ؟ هتيأر له ديز

 .(ماسقأ) ظايف )١(

 .(و> ظ يف (؟)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش م0

 .كتمركأ هّتمركأ

 يف ُهوُلَمَف ونش لكرإ# :وحن يف بصنلا عانتما اذه نم بيرقو

 ْذِإ ؛ قباس مسا ريمضل ةبصان ةفص هيف لعفلا امم "66 ٍرْبْرل
 .الماع ٌرَسْفِي ال لمعي الامو .فوصوم يف ةفص لمعت ال

 : اهنم بابسأل كلذو .ءبصنلا حجار :ثلاثلا

 وأ يهن وأ رمأ لعف قباسلا مسالا ريمضب لوغشملا لعفلا نوك

 :ةمكرا كدرع مهللاو :ةمكشت اًرمعو .ةمركأ اًديزك .ءاعد

 يفنلاك ؛لعفلا هيلي نأ ٌبَلَغلا ام مسالا ىلع مّدقتي نأ اهنمو

 ريغب ماهفتسالاكو .ام نم ةدرجملا 0ك ءْنإو ءالو ءامب

 ؟ هتيأر "”اًديز له :وحن «بصنلا بجاوف لهب ماهفتسالا اَأ .له

 .هترصبأ اًركبو اًرمعو اًرشب تيقلو «ةيمركأ اًرْمَع
 اًمأو ٌديز ماق :وحن ْنأل ؛ لصف الب فطاعلا نوكي نأ طرتشُيو

 .دوجأ هعفر ةهيمركأف وّرمَع

 ةيثادتبا ةلمجلا تناك اذإ كلذو ؛نارمألا هيف وتسُم :عبارلا

 أًرمَعو ماق 17 :رحل .نيهجو تاذ كاتو .هلومعمو لعف اهرصخو

 هولعف ةلمجو ؛هيلإ فاضم :ءيضو ءأدتبم :لك 4؟ : ةيآلا رمقلا ةروس )١(

 ًالماع رسفي ال لمعي ال امو ءاهفوصوم يف ةفصلا لمعت الو .لكل ةفص

 .(ديز) ظ يف (9)



 - يي كلام نبا ةيفلأ حرش

 هبصن بجوم نم الخ ثيح كلذو ؛عفرلا حجار :سماخلا
 هللا ٌدبعو هتيفل ٌديز :وحن ,"'عفرلاف ؛هيوتسُمو هحّجرمو هعنامو
 :مهضعب ةءارق ليلو انه "7 "ىيعنل :لا عنم نم مهنمو ؛هتمركأ

 '”يرجشلا نبا دشنأو © اهنولخلي ندع تح 000 ا( (9) ى.*؟ (14) ييلععع هم عموم

 00 يي او من بع ااكقلف ةررداغ: امن اشراق: تاق

 فلصع باب نم وهف اًرمع تعفر اذإف ؛نيتلمجلا نيب ةلكاشملل ناهجولا زاج )١(

 ةيلعف ةلمج فطع باب نم وهف ءاّرمع تبصن نإو ءاهلثم ىلع ةيمسا ةلمج
 يهو ؛ةيلعف ةلمج ىلع . (هتملك اًرمع) نم . اًرمع تملك يهو ءاهلثم ىلع
 .اهلبق ديزل اًربخ ةعقاولا (ماق)

 .(عفرلاب) ظ يف (1)
 .(بصنلا) لدب (مسالا) ظ يف (5)
 م” :ةيألا رطاف ةروس (4)

 (تاريخلا) نم لدب اهنأ ىلع اًرج ءاتلا رسكب (تانج) يردحجلا مصاع أرق
 ىلع اًبصن وأ ءاهلبق ةيآلا يف (تاريخلاب قباس مهنمو) :ىلاعت هلوق نم

 عضوم وهو ؛«تانجلا ريمضب لغتشملا (اهنولخدي) هرسفي لعفب لاغتشالا

 نآرقلا بارعإ .ءادتبالا ىلع (ُتانج) مفرلاب نوقابلا أرقو .ةءارقلاب داهشتسالا

 ,177 هيولاخ نبال ةذاشلا تاءارقلاو 548/7” ساحنلل

 .ظ نم (نبا) تطقس (5)
 ىلإ هبسن لصتي «يرجشلا نباب فورعملا يلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ وه )١(

 وحنلا أرق ءاهمايأو برعلا راعشأو ةغللاب اًملاع ناك .انقي يلع نب نسحلا
 ةيغب .ممللا حرشو يلامألا هل (ه081 - )80٠ دادغبب دلو «ةنس نيعبس

 .7”؟ 5 /” ةاهرلا

 نب ثراحلا ينب نم ةأرمال : ليقو .لحفلا ةدبع نب ةمقلع هلاف ؛لمرلا نم تيبلا (90)

 - .(امجلم) ناكم ءاحلاب (اًمحلم) ةمقلع ناويد ةياورو .ناتيب هعمو .يئرت بعك



 كلام نبا ةيفلأ حرش ع0

 .هيلإ فاضمب وأ ٌرجُج ''”ريمضب لعفلا هنع لوغشملا مكحو

 تيأر *”اًديزأ و ءبصنلا "'مّتحت يف ؛هتيأر اًديز ْنإ :لثم ؛هاخأ ت

 حيجرت يف ؛هتيفل اًديز نإ : لثم "0 تفرع وأ («هب تررم

 : لثم .هّمالغ تملك وأ 3 تررم اأًرمَعَو ماق كل «بصنلا

(01) 

 يف هب ارطاحأ دق ءادعألا نأ هانعم لعلو ؛ميجلاب :امّجلم :تادرفملا

 ال هنأ وأ ءتاهجلا ميمج نم هرمجلأ مهنأكف اججرخم دجي الف ةكرعملا
 .ةلمهملا ءاحلاب ؛اًمَحلم روهشملاو .لتقلاب هماجلف هسفن نع عافدلا عيطتسي

 يف بشني نأ كلذو .برحلا يهو ةمحلملا يف هب طيحأ يذلا وه محلملا و
 ,عابسلل ةمعط اليتق يأ اًمحلم حبصأ هنأ وأ ءاججرخم اهنم هل دجي الف برحلا
 ,فيعضلا نابجلا لجرلا ؛هءايلا نوكسو ميملا ديدشتو يازلا مهب :لْيَمُ
 .ساكنأ ىلع عمجيو ؛فيعضلا لجرلا «فاكلا نوكسو نونلا رسكب :سككي
 .هيأر فعضو هزجعل ؛هريغ ىلإ هرمأ لكي نم .فاكلاو واولا حتفب :لَكَو
 هيلع لدي لعفب لاغتشالا ىلع (اسراف) بصن (هورداغ اًسراف) يف دهاشلا

 ام دجوي مل نأل ؛ءادتبالا ىلع هعفر زوجيو .(هورداغ) روكذملا لعفلا

 هيف ىوئساف ءامهدحأ حجري ام الو .عفرلا بجوي ام الو .بصنلا بجوي
 .ريدقتلا مدعل بصنلا نم نسحأ عفرلا ناك نإو ؛نارمألا
 مال كهل ١/ يرجشلا نبا يلامأو 207/١ ةسامحلاو ”١ ةمقلع ناويد

 اضرع ةنازفملاو 059/7 ينيعلاو 47 مظانلا نباو 8١٠5 دهاوشلا صيلختو

 ,4:4 .554 يطريسلا دهاروشو 4

 .نيعضوملا يف (ريمضل) ظ يف

 .(ديز) خسنلا عيمج يف

 ذإ راصتخالل لثمألا يف طرشلا باوج حراشلا ركذي ملو .ظ نم تطقس
 . هومحلو . هم ركأف ريدقتلا

 .ماهفتسالا ةزمه نرد (اديز) م يف

 .(هابأ تفرع وأ) لدب (هابأ وأ) ةححصم ظ شماه يف

 .ظ نم [ ] نيب ام طقس



 222 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هب تررم اًديزو ءنيهجولا تاذ يف .ُهْنِمّلك '')اًرمَعو ماق ٌديز

 .اًحوجرم هبصن زاوج يف ؛هتبرض اًديز :لثم

 ُهرسْفُي امك قباسلا مسالا يف ًالماع ةفصلا رّسْفُت ْنأ حصيو

 نم عنمي ام اهلبق نوكي اَلأو لعفلا لمعل حلصي نأ طرشب لعفلا
 ؟ءهاخأ مركم تنأ اًرمَعْأو] ؟هبراض تنأ اًديزأ :وحن ءريسفتلا

 ؟""”سمأ "[هبراض تنأ ٌديزأ وحن .حلصي مل ام فالخب

 ةلص لمعت ال ْذِإ ؟هبراضلا تنأ ٌديزأ :وحن (لأ) ةلص فالخبو

 .ًالماع رّسْفُي الف ,ءلوصوم لبق اميف

 ةسبالملاك يببسب اًعوبتم اًيبنجأ عقاولا لغاشلاب ةسبالملاو

 الجر تبرض اًديزأ :وحن يف ًالثم ديزلُف ءاببس عقاولا لغاشلاب
 وأ ؟هّيحم تبرض اًديزأ :يف هل ام .هاخأو اًرمَغ تبرض وأ ؟ هّبحُي

 .هاخأ تيرض

© 5 5 5 8 

 .(ورمعو) ظ يف 2غ(

 لماك ربغ شماهلا يف لصألا يفو .م يف اذكه [ ] نيسوقلا نيب ام (؟)
 .حيحصت هنأ ىلإ ةراشإ نود ظ شماه يفو ءريوصتلا

 .لعفلا لمع لمعيال يضاملا ىنعمب يذلاو .يضاملا ىنعمب لعافلا مسا نال (*)



 كرد كلام نبا ةيفلإ حرش

 هموزلو لعملا يّدعت

 .مزالو ٌدعتم لعفلا

 لوقتف .''اوب ٍرَّدْضَم ريغل ريمض (ءاه)لاصتا زاج ام يّدعتملاف
 .ذديز هقرظو هَفَرَش :وحن يف ءاهلا اًمأو .ديز هليعريخلا : لمع يف

 11 فقع ميل بق رتل تراقب جهتلر شنق 3 ناو رتيسملا] يبل
 :كلوقك .لعافلا نع ْبْنَي مل ْنِإ هلوعفم هب بصنُي يّدعتملاو

 .رم امك عفر ''”َبان ْنإو ءّبتكلا ُتْرْبدَت

 هنوكب هموزل ىلع ادعس :مزاللا ىعسي ىئدعتملا ريغ

 .حبقو سحور َنْبِجو ءعججشو ؛مِهنك ؛ةيجس

 3فرو تظن: نصت + سندلاو ةفاظنلا“لاغفا نس ةنوكتو

 .رذقو «سججرو ؛لسجنو ٌرُهطو

 .حرفو .نزحو .ظِشنو ؛لسكو ءضرمك اًضّرع هنوكبو

 .فعاضتف هتفعاضك .دحاو ىلإ "”يدعتملا اًهواطم هنوكبو
 م 3 »- 4 07 ان ينم 8 هب 8

 .دئمأف هتددمو .ىقشناف هئففسو ١ معلتل هتمعتو ١ جرح لنف هتح رحدو

 (4”هلئلاف ل
 و

 .(ةيردصم) ظ يف )١(
 .(لعافلا نع) ةدايز ظ يف (")

 .(دعتمل) ظ يف (6)
 .(ملثف) ظ يف (4)



 هلام وب هيفا عرش
 :وحن ؛دحاو ىلإ ةعواطملل ىّدعتيف نينثا ىلإ يّدعتملا اًمأوأ''

 .اًبوث ىستكاف اًبوث ةتوسك
 ءٌرعَشقاك للَعْفا نزو ىلع هنوكب اضيأ موزللا ىلع لدتسيو 31 ءاو م 5 و 05 8 1 7 1

 اذإ ٌَدَهّرُكاَك "”[للنعفاو] ٌلّلعفاب ّقحل ام اذكو .َمَجْنرحاك للئعفاو
 .داقي نأ علتما سّسْنعف ؛ءعقاو شقت اذإ ىبلرخاو ىدعترا

 «كباهذ نم ٌتبجعك ءّرج فرحب لوعفم ىلإ مزاللا ىّدعتيو

 ءاْعّسَوَن هرورجم ٌبَصنُيو ّرجلا فرح فذحُي دقو .كموُدُقب ُتحرفو
 ناعون فذحلاو

 ؛ةعسلا يف دراو هنمو .عامسلا ىلع روصقم : :امهدحأ

 ةماعط هل تلك و ءهتحصنو هل ٌتحصنو ةتركشو دل ناك

 هلوقك «ةرورضلاب صوصخم هنمو .هماعط هتلكو

 (*0ُثلعثلا ّقيرطلا َلَسَع امك هيف ٌّهَنْثَم ٌلِسعي فلا ّرهب ٌنْدَل -4

 .ظ نم اولا تطقس )١(

 .ظ نم ةدايز (للنعفا) ('9)

 .(توكشل) ظ يف (5)
 بفصي يئذهلا َةَيَوج نب ةدعاس مرضخملا رعاشلا هلاق ءلماكلا نم تيبلا (4)

 :رهلا' نيلي احمر
 ذلتسم :يأ ؛ةددشملا لاذلاب (ْذل) :يركسلا هاورو .معان :ندل :تادرفملا

 .بارطضا يف عيرس ريس لصألا يف وهو ؛برطضي :لسعي .هنيلل زهلا دنع
 .نانسلا يف لخادلا حمرلا فرط ديري (هلصن) يركسلا هاورو .هرهظ :هنتم

 0 ل :يف دهاشلا

 .مزال (لسع) لعفلاف ؛ حراشلا ركذ امك



 كلام نبا ةيفلأ حرش نيود

 هلوقو .قيرطلا يف :ْيأ

 '؟”يناضقل ىوهلا الول يذلا يفخأو ٍةَباَبَص ْنِم اهب ام يدبٌتف ٌنِجَن -9
 .ّىلع ىضقل ْيأ

 : هلوقك ؛هلمع ىقبيف رجلا فرح فذحي دقو

 "”ةباصألا ٌفكألاب بيَلُك ثراشأ ليبق ٌريخ سانلا يأ لق اذإ -5

 قف

 ١117 رداونلاو 156/١. ١١4 ملعألاو هيوبيسو١١١١نيبلذهلا راعشأ حرش

 118/75و 17/١ يرجشلا نبا يلامأو ”71١9/7 صنئاصخلاو "894 لماكلاو

 ءافشو 00” دهاوشلا صيلختو 47 مظانلا نباو 78 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 ما /كول را عممس“ملاو 4174/١ ةنازخلاو 7 ينيعلاو 4"1 ليلعلا

 .888 1١. يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 0/15١١و 119/١ رردلاو

 يف امك بالك نم لجرل لبقو: غاز نب ةورع هلئاق «لبوطلا نم تيبلا
 «ةرسألا ىنعمب ةزمهلا مضب (ىسألا) (ىوهلا) لدب يورو .لماكلاو ناسللا
 .ىنعملل بسنأ يهو
 .قوش :ةبابص .ةمحرلا وهو ْناتحلا نم :نحت :ثادرفملا

 (ىضق) مزاللا لعفلل يّذعُملا (ىلع) رجلا فرح فذح (يئاضن) :يف دهاشلا

 : لصالاو .هب ًالوعفم (ملكتملا ءاي) ىلع رورجم لعجو هسفنب لعفلا ىَدَعو
 هاّدعف (كلهأ) وأ (لاغ) ىنعم (ىضت) لعفلا َنْمَض هنإ :ليقو .يلع ىضق

 هال /؟ يدارملاو 47 مظانلا نبا و778 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١/"” لماكلا

 تايبأ حرشو 507/7 ينيعلاو 474 ينادلا ىنجلاو 5"417 لبلعلا ءافشو
 9/7 ممهلاو 1١4 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 7717/7 يدادغبلل ينغملا

 "155 (ىضق)و 7741١ (ضرغ) ناسللاو 51 /؟ رردلاو

 حراشلا ةياورو .اًريرج اهب بطاخي قدزرفلل ةديصق نم ؛ليوطلا نم تيبلا
 - ةبسانملا ةفورعملا ةياورلاو ؛ءاجهلا ةديصقلا عوضومو قفنت ال (ةليبق ريخ)



 - يد كلام نبا ةيفلأ حرش

 نمأ طرشب ؛ْنأو ْنأ ىلإ ةيدعتلا يف وهو ٌدِرطُم : يناثلا عونلا
 ٌةَيَدلا اومرغي نأ نم ْئأ ءاوُدَي نأ ٌُتبجع :وحن «سبللا
 هيوبيس للئعو رج "”ليلخلا دنع '!”فذحلا دعب اننيلحعي

 هلرق ليلخلا ليلد م

 .(ةليبق رش) ةديصقلا ىنعمل -

 .(بيلك) رجف هلمع ىقبأو (ىلإ) راجلا طقسأ ثيح (بيلك) :يف دهاشلا

 دهاش الو .ٌبيلك هذه :ريدقت ىلع ره :لاقو (ٌبيلك) عفرلاب بيبح نبا هاورو
 41١4. ينغملا دهاوشل يطويسلا حرش يف امك .ةياورلا هذه ىلع
 مظانلا نباو 178 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ؟4 (ءافلا) بابعلاو ٠١ ناوبدلا
 047/5 ينيعلاو 480 ليلعلا ءافشو 47١/١ دعاسملاو 2١/5 يدارملاو 5

 594٠ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١١ ينغملاو 0204دهاوشلا صيلختو
 حرشو 41ر977/7 عمهلاو ٠١ را*ال /7 رردلاو 8/4١5ر 559/9 ةنازخلاو
 .١١؟ يطويسلل ينغملا دهاوش

 .ظ نم (فذحلا دعب) تطقس )١(
 4514/١-450, هيوبيس (؟)

 .قباسلا مجرملا ()
 ْنِإَو» هركذ لج هلوث نع ليلخلا تلأسو» : 00 يذلاو
 فذح ىلع وه امنإ :لاقف 6«( نرثلات ْمُكُبب انأَو ٌةَدِحَو َهَمأ ْرهَدَمَأ يذم
 ؛لاقاوو , «نرفلات ركير انأر» ةدححاو ةمأ مكتمأ هذه نآلو :لاق هنأك «ماللا

 تفذح نإف .؛«ًاودْبمل» كلذل وه امنإ هنأل »20 شْيرف بليإل» :اهريظن

 .اًبصن ناك (فاليإلا) نم ماللا تفذح ول كنأ امك ءبصن : وهف (نأ) نم ماللا
 يلج تلا نإ :ناسنإ لاقولو»:لاق مث ؟...ليلخلا لوق اذه
 هيف راجلا فذح زاجيف هاو سلا هنكلو ؛ءايشألا

 .ليلخلا لوق لوألاو ...اًيوق الوق ناكل
 نيعتملا رجلا فرح نع ءانغتسالا درظاو» :هلوق نم ليهستلا يف درو ام امأ

 < ليلخلل افالخ رجلاب ال بصنلاب امهيعضوم ىلع اًموكحم (ْنأ)و (ْنأ) عم



 للام نبا ةيفلإ حرش يرد

 "انا ان ٍنْيَد الو ّيلإ ًةبيبح نوكت نأ ىليل ٌُترز امو ١-
 م 7 ماو

 000 الو رج هلحم نأ َمِلَعَف ؛فوطعم وهو ؛نيد رجب

 .هنع وأ مايقلا يف تبغر له ُملعُي ال ْذِإ ؛ًموقت ْنأ ٌتبغر

 ْنَمك «ىنعملا يف لعاف ''نيلوعفملا ّنم وه ام ميدقت لصألاو
 ٠ ,.(4)م4 ثنى وم م م #1 ,. ملأ ص (22

 ””نميلا جيسن **كراز نم :نشبلا كلوف يف

 يناثلاب لوألا سابتلا فيج نإ لصألا لامعتسا ٌبجيو

 ريغ ردصم ىلع دمتعا كلام نبا لعلو .هيوبيس باتك يف امل فلاخم رهن

 .هملعي ءاج نم هنع لقثو ؛«باتكلا

 .يموزخملا هللا دبع نب بلطملا حدمب قدزرفلا هلاق «ليوطلا نم تسلا (1)

 هيف

0 

 .(ىليل) لدب (ىملس) هيوبيسو ناويدلا ةياورو

 (نوكت نأ) نم لوؤملا ردصملا ىلع اًفطع ٌرجلاب (نيد الو) :يف دهاشلا
 ءاقب ىلع هريغو يئاسكلا جتحا تيبلا اذهبو ءاسايق ةفوذحملا ماللاب رورجملا

 صيلخت يف ماشه نبا لاقو .رورجم ىلع فطع اذإ راجلا فذح عم رجلا

 مهرت ىلع افطع نوكي نأ زاوجل كلذ يف ليلدال» :ليفو 0١7. دهاوشلا
 ."ماللا لوخد

 مظانلا نباو 74 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4١8/١ ملعألاو هيوبيسو 44 ناويدلا

 دهاوشلا صيلختو "50 فاصنإلاو 5 ينيعلاو 5595/١ دعاسملاو ذا/

 .888 يطوبسلل ينغملا دهاوش حرشو ١١8/7 رردلاو ١/6 عمهلاو ١

 .ظا نم (زوجي) طقس

 رداصم ىلع هحيحصت يف تدمتعا دقو .(لوعفملا) خسنلا ميمج يف

 .بسانملا وهو ؛عوضوملا
 .(سيلأ) ظ يف
 ءسبال هنأل ؛ينعملا يف لعاف (نميلا جسن مكراز نم نسبلأ) نم نَمف
 .ههبشأ ام اذكو ؛(جسن) يناثلا لوعفملا ىلع مدقتيف



 6-5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌتيطعأ ام :وحن ءاّروصحم يناثلا ناك وأ ءاَرمَع اًديز ٌتيطعأك

 .امهرد كتيطعأك 0 لوألاو ارهاظ وأ ءامهرد الإ اًديز

 ام :وحن اًروصحم لوألا ناك ْنإ لصألا لامعتسا عنتميو

 مهردلا :وحن ءريمض يناثلاو اًرهاظ وأ ءاّديز الإ مهردلا تيطعأ

 .اهيناب رادلا تنكسأك «يناثلا ريمضب اًسِبتْلُم وأ ءاّديز هتيطعأ

 ؛ٌعنام ضرعي مل نإ ُرئاج هفذحف ؛ةلضف ''"نظ اب ٌريغ ٌلوعفمو
 نم : لاق نَمل] ءاذيز تبرض :كلوقك اًباوج َقيِس ام فذحي الف

 "ادي الإ هتيرض اهوهن «اًروضصحم ناك ام الو ؟ تيريف

 كلرقك .ليلد د ْنِإ ةلضفلل بصانلا لعفلا فذح زوجيو

 ٌجحلل '*”بهاتمللو ءبيِصُت رامضإب ءساطرقلا :مهس ِدَّدسمل

 كر رامضإب ؛ًةكم

 .ّدسألاو ُكاّيِإو ؟ هتيأر اًديزأ :رحن يف لعفلا فذح مرليو

 .”"اًرمتو امهيلك :وحن .ًالّثم ناك اميفو ,ءتفيسلاو َكَسأر زامو

 .مو لصألا نم تطقس )١(
 .(هلضف ناث ريغ) مو لصألا يف (؟)

 .ل نم ةدايز [ ] يسوقلا نيب اه (9)

 .(بهأتملو) ظ يف ع

 عمجم يف يناديملا هاور دقف ءناتدراو ناتياورلاو .(امهالك) ظ وم يف (5)

 كل :يأ (امهالك) مفرو' :لاقر (امهيلك و امهالك) :١18/؟ لائمألا

 امنإف (امهيلك) ىور نمو .اًرمت كديزأ ىنعم ىلع (اًرمت) بصنو .ءامهالك

 - لجرلا نأ ىكح عفر نم :موق لاقو .اًرمتو امهيلك كمعطأ ىنعم ىلع هبصن
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 ."'"الهسو ءآلهأو ءاّبحرمو
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 «يدمجلا تادمح نب ورمع ينعي)ورمع لاقف ٠كيدي نيب امم ينلنأ :لاق هس

 .ةارمت يدزو 4 ءارمت امهعم ديزأو امهالك يبولطم : يأ

 .الهس تئطوو ءالهأ َتيتأو , ابحرم هني كف ودهتملا لماعلا ريدقتو )١(



 لّمعلا يف ٌحزاننلا

 هيف امهذحأ َلِمَعءمسا يف ًالّمع نامّدقتُم نالماع ىضتقا اذإ
 7 ويف يف رخآلاو

 وحن «يناثلاب امهلوأ دّكؤملا نالماعلا جرخَيل ؛ ىضتقا :انلقو
 : هلوق

 سبحا سبحا ٌنوَمجاللا ِكانأ ِكاتأ يتلْغَبب ةاجنلا َنيأ ىلإ ٌنيأف --7 0( 0 ءأ عاام سالم كرا اب ب 2 1

 .نيمسالاو ؛لعفلاو مسالاو ؛نيلعفلا لمشيل ؛ "”نالماع : انلقو

 نييف وكلا دنع .هبرُقل يناثلا لامعإ نييرصبلا دنع راتخملا ّمث
 يف .كاوخأ ّدعقو اماق :لوقت ةّيرصبلا ةغللا ىلعف ءهِقّْبَسل لوألا

 .(هدي) ظ يف )05(

 .(كوقحاللا) :يورو .هلئاق فرعي ملو :ليوطلا نم تيبلا (؟)
 «لوألا كاتأل لعاف (نوقحاللا) نأ ىلع (نوقحاللا كانأ كانأ) :يف دهاشلا
 ديكوتلا درجمل لب ؛دانسإلل هب تؤي مل هنال ؛هل لعاف ال يئاثلا كاتأو

 امهداحتال ؛نينثالل لعاف نوقحاللا : ليقو .ذئنيح عزانت هيف سيلو ؛يظنللا

 :لاقل كلذك ناك ول هنأل حيحصب سيلو .ءدحاو لماع امهنأك .ىئعمو اظفل
 وه :ليقو .يناثلا لامعإ ىلع كاتأ كوتا وأ .ءلوألا لامعإ ىلع كوتأ كاتأ
 .فوذحم رخآلا لعافو امهدحأ لماف (نرقحاللا) نأو عزانتلا نم
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1847/١ يرجشلا نبا يلامأو "٠١ /#" صئاصخلا

 12٠0/١ دعاملاو 444 ليلعلا ءافشو 94 مظانلا نباو 75١/5 يدارملاو 5
 حرش دهاوش حرشو 58١ ةفحتلا حرشو "857/5 ةنازخلاو 3/5 ينيعلاو

 .188 .48١/؟ رردلاو ١18 .١١١/؟ عممهلاو 574 ةفحتلا

 .(تامالع) م يف (9)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 2

 9”ينابرضو ."”ةيلوعفملا يف ؛َكْيوبأ تمركأو ُتيأرو .''"ةيلعافلا
 فِذحَيو «لعافلا لوألا يف ٌرِمْضُي ءيذو يذ يف نيديزلا ٌثبرضو
 .ركذ لبق ةلضف رّمضُي ال ذِإ ؛ لوعفملا

 .ٌكِْيِوَبَأ امهتمركأو ٌتيأرو .كاوخأ ادعقو ماق :ةيفوكلا ىلعو

 .ناديزلا امهئبرضو ينبرضو

 ءرفأ مؤاه# 17 يكل ِهِيَلَع يف نوناء» :نييرصبلل دهشي
 ل يي

 0بَهذُم نول ثرعشتساو اهقوف ىرج اهتوتُم ّنأك ًةاَمدُم اًنْمُكو -

 بئان اذكو ؛ةلثمالا يف امك لماعلا ريغ لعفلا يف لعافلا رامضإ بجي )١(
 .نييفوكلاو نييرصبلا دنع ركذلا مزال ةدمع امهنم اّلُك نأل ؛لعافلا

 ركذلا لبق هرامضإ حصي الف ةلضف هنأل ؛هب لوعفملا ريمض يف لوألا لامعإ زرجي ال (؟)

 .(نابرض) ظ (*)
 و5 :ةيآلا فهكلا ةروس (4)

 ىلإ نويرصبلا بهذف ؛ةيلوعفملا ىلع (ارطق) بصن (غرفأ و ينونآ) نالعفلا عزانت
 .(هغرفأ) :لاقل (ينرتآ) لوألا لمعأ ولو (غرفأ) يناثلا لعفلا بصنلا لماع نأ

 ١9 :ةيألا ةقاحلا ةروس (8)

 ولو (اوؤرقا)يناثلا لعفلا (هيباتك) يف بصنلا لماع نأ ىلإ نورصبلا بهذ

 .(هوؤرفا) :لاقل (مؤاه) لرألا لمعأ

 .(مؤاه)و (ينوتآ) :لوألا نيتيآلا يف نيلماعلا نأ ىلإ نويفوكلا بهذو

 لماعلا نيب لصفي نييفوكلا بهذم ىلع هنال ؛ىرقأ نييرصبلا بهذمو
 .(اوؤرقا)و (غرفأ) يه ةيلعف ةلمجب هلومعمو

 وهو ؛ليخلا فصو يف ؛يرئغلا فروع نب ليفط هلاق ؛ليوطلا نم تيبلا (5)

 :مكحملا يفو (ترعشتساو) لدب (تبرشتساو) :ىوريو .يلهاج رعاش
 .(اهلوتم) لدب (اهروحن)

 - عمجي نرل وهو .تمكأ عمج ؛ميملا نوكسو فاكلا مضب : اًنْمُك :تادرفملا



 سس (قضار كلام نبا ةيفلأ حرش

 : هلثمو

 7هشاهو ٍِفانّم ني رسمش بعلب يئّبسو ٌتِلَبس نإافصن ّنكلو -4

 : هلوق نبيفوكلل دهشبو

 ٍةكارأ ٍدوعب كلتست ممل يه اذإ -0
 مار ل

 9 احس | دوغ هب ٌثكاتساف لخنت

 .رهظلا نتملا :اهنوتم .مدلا لثم ةرمحلا ةديدش :ةامدم .داوسلاو ةرمحلا «

 وأ ؛هل ةمالع براحملا هذختي ام وهو ؛راعشلا نم :ترعشتسا .لاس :ىرج

 لاذلا نوكسو ميملا مضب :بهذُم .بايثلا نم دسجلا يلي ام وهو راعشلا نم

 .بهذلاب هيومتلا وهو باهذإلا نم ؛ءاهلا حتفو
 (نول) يف لمعلا اعزانت نيلعفلا نأ ىلع (نول ترعشتساو ىرج) :يف دهاشلا

 (نول) بصنف (ترعشتسا) نييرصبلا بهلذم ىلع يناثلا رعاشلا لمعأ دفو

 ولو ؛ًالعاف هبلطي رهف هعفرل هلمعأ ولو ءلوألا يف رمضأو ؛ةيلوعفملا ىلع
 نول هترعشتساو اهقوف ىرج) :لاقو هريمض يف يناثلا لمعأل كلذك ناك
 .(بهذم

 7١0/١" مكحملا و 75/4 بضتقملاو 55/١ ملعألاو هيوبيسو "؟ ناويدلا

 شيعي نباو 85 ةاصنلا ىلع درلاو 8 فاصنإلاو ١١5 يجاجزلل لمجلاو

 ةا١ه دهاوشلا صيلختو ؟4 /* يئيعلاو ١٠ مظانلا نباو الم ءالال/١

 ٠١4 /؟ ينرمشألاو

 (افصن) لدب (اًمافس) :ةيرصبلا ةسامحلا يفو .قدزرفلل ليوطلا نم تيبلا )١(

 .(ونب) لدب (ينب)و (نكل) نون نوكسو

 يف لمعلا اعزانت نيلعفلا نأ ىلع (سمش دبع ونب ينبسو تببس) :يف دهاشلا
 ىلع كلذو ؛.هبرقل يناثلا لمعأ دقو ءالعاف يناثلاو الوعفم هبلطي لوألا (ونب)
 .(سمش دبع يلب ينوبسو تببس) :لاقل لوألا لمعأ رلو .نييرصبلا بهذم

 يدضعلا حاضيإلاو ,4 /4 بضتفملاو ”١/4ملعألاو هيوبيسو ”:* /7 ناويدلا

 ,.7577 7/1 ةيرصبلا ةسامحلاو ١84 حارتقالاو 44 ةاحنلا ىلع درلاو 8

 - منقملل :لبقو .ةعيبر يبأ نب رمع وأ .يونخلا ليفطل ؛ليوطلا نم تيبلا (1)



 كللام نبا ةيفلأ حرش يحد

 يف هبلطي وهو] رهاظلا يف لمعلا ىلع طلسي مل يذلا لمهملاو

 ريكذتلاو دارفإلا يف هل اًقباطُم هريمض يف لمعي ''[ىنعملا

 هيف دا عفرلا ("”يضتقي وهو لوألا لمهملا ناك ْنِإف ءامهعورفو

 نانسحُي :وحن هيف "فش ىلع ريسفتلا ةطيرش ىلع ركذلا لبق
 .ينيعلا هححصو يدنكلا ل

 ذختت رجش :ةكارأ .كاوسلا مادختسا رهو ؛كايتسالا نم :كتست :تادرفملا

 .كير انهن فاوعأ هم دنت رش + نينا ريحا + لا :كيواسملا هنن
 يف لمعلا اعزانت نيلعفلا نأ ىلع (ُةوع هب تكاتساف لخنت) :يف دهاشلا
 لمعا دقو «ءابلاب ىّدعم الوعفم هبلطي يناثلاو ؛العاف هبلطي لوألا (ُدوع)
 ىلع يناثلا لمعأ ولو .نويفوكلا جتحا هبو ؛هريمض يف يناثلا لمعأو لرالا

 .(دوعب تكاتساو هتلخنت) :لاقل نييرصبلا يأر

 4١٠/١ ملعألاو هيوبيسو 44٠ رمع ناويد تاقحلمو 88 ليغط ناويد
 شيعي نباو ٠١٠١ مظانلا نباو 458 ليلعلا ءافشو ١8 يدضعلا حاضيإلاو

 .6١1/؟ ينومشألاو ١/41رردلاو 1١ عمهلاو 31 /" ينيعلاو 0١

 .ظ نم [ ] نيسوقلا نيب ام طقس

 .(يضتقم) ظ يف
 نائسحي :لثم امك .؛ركذلا لبق عفرلا ريمض لوألا يف نورمضي نويرصبلا
 نكمي ةلضف هنأل ؛رامضإلا عنتما بصن ريمض ناك اذإ امأ ؛كانبا ءيسيو
 .دمححم ينمركأو تمركأ :لثم ؛هنع ءانغتسالا
 كاببا نائيسيو نسحي :نولوقيو هركذلا لبق رامضإلا نوعنميف نويفوكلا امأ
 نسحي :لثم .هيلع ةلالدلل لعافلا فذحي وأ ,نادمحم امهتمركأو ينمركأو

 مهنم ءارفلا امأ .يئاكلا يأر اذهو «نيدمحم تمركأو ينمركأو ؛كانبا ءيسيو

 كانبا ءيسيو نسحي :لوقيو ؛لوألا ريمض ريخأت عم ؛يئاثلا وأ لوالا لمعيف

 نإ رهاظلا مسالا يف اًميمج امهلمعي وأ ءامه نيدمحم تمركأو ينمركأو ءامه

 .نيدمحم تمركأو ينمركأ زوجي الو ؛كانبا ءيسيو نسحي :لئثم ؛نيعفار اناك

 ,54- 50/9 يدارملاو ٠١٠١ .48 مظانلا نبا حرش يف فالخلا رظنا



 - كلام نبا ةيفلأ حرش

 .كانبا ءيسيو

 ّنَظ يف الإ فذحي لب هيف رمضُي ْنأ عنتما بصنلا ىضتقا نإو

 الو ءورمع ينمركأف ٌثررمو .ديز ينبرضو ٌتبرض :لوقت .يتأيسو
 : هلوق لثمب ٌدَتْعَت

 '"'ةولل ظفحأ بيغلل نكف اًراهج ٌبحاص ٌكيضرُيو هيضرُ تنك اذإ -7
 هيف بجو مفرلا "”يضتقي وهو يناثلا لمهملا ناك ْنِإو

 ,نيديزلا ينامركأو ٌتبرضو «كادبع ايدتعاو ىغب :وحن رامضإلا

 :رخآ تيب هعمو ؛هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا )١(

 ٍدهع يذ داسفإ ريغ شاو لواحب املقف ٍةاشرلا ثتبداحأ غلأو

 يف ماشه نبا هدروأو (دهعلل ظفحأ) :ليقع نباو ليهستلا حرش ةياورو

 .(ٌرسلا) :ةيئار ةيفاقب دهاوشلا صيخلت
 يف لمعلا نالعفلا عزانت دقن (ٌببحاص كيضربو هيضرت) يف :دهاشلا

 رعاشلا لمعأ دقو ءالعاف هبلطي يناثلاو ءالوعفم هبلطي لوألا (بحاص)

 ةرورضل كلذو :هبالوعفم هريمض يف لوألا لمعأو :ًالعاف هعفرف ينائلا
 نبا لاف اذكو .دهاشلا ينعي ؛هلوق لثمب دتعت الو :حراشلا لاق اذلو ءرعشلا

 «بوصنم ىلإ لوألا جاتحاو يناثلا لمعأ اذإ) :دهاوشلا صيلخت يف ماشه

 الإ هتبرض زوجي الو ءديز ينيرضو تبرضك .هطاقسإ بجو الصتم ناك نإف
 «يناثلا لامعإ يف نويرصبلا جتحا تيبلا اذهبو .«دهاشلا دروأو :ةرورض يف

 .(اًبحاص كيضريو يضرت) :لاقل نييفوكلا يأر ىلع لوألا لمعأ ولو
 نبار ١/7" يدارملاو 544 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١7١/7 ليهستلا حرش

 صيلختو ”75ينغملاو ”7١/7 ينيعلاو 448 ليلعلا ءافشو 49 مظانلا
 دهاوشو ١١١/1 عمهلاو 1414 /؟ردلاو 70١ ينومشألاو 0١4 دهاوشلا

 .,48 يطويسلل ينغملا

 .(يضتقم) ظ يف (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 .كُموق مهتبرضو ينبرض :وحن اًبلاغ هيف رمضأ بصنلا ىضتقا نو

 تبرضو ينبرض وحن «لوعفملا ريمض يناثلا نم فذحي دقو
 .ناديزلا ثمركأو ينمركأو ؛َكموق

 هلع '''ءاغتسا هفلح بجو عفر ريغ هبولطمو لوألا لمهأ اذإو

 .ديز ينبرضو ٌتبرض :يف امك

 1 :م ٌتننظ ا 00 هلاثم ءهرامضإ نم علام عنمي

 فذحي الو مدقي ال «ٌتننظ لوأ اهايإف ءاهاإ دنه اًقلطنم ينتنظو

 املاع ادي ٌتننظو ينذظ :اضيأ ٌتننظل اناث هلاثمو ؛نييرصبلا دنع

 الو .هفذحو هميدقت عانتما يف لوألاك وهو ؛يننظل ٍناث هاّيإف هاي

 : هلوق نم انه خيشلا مالك نم مهوتي امب رابتعا

 ””ربخ ريغ نكي نإ ْمْزلا هُمذح لب
 ال لب ؛كلذك سيلو ءٌّنَظ ئلوعفم لوأ فذح بوجو مهوُي ْذإ

 لاق ولو ءريخأتلا موزلو فذحلا عانتما يف يناثلاو لوألا نيب ٌقرف

 ,*روكذملا تيبلا:لدب

( 

 .(ءانغتسا) لدب (ينغتسا اذإ) ظ يف )١(

 .(لوأ) ظ يف (1)

 ,78 :ةيفلألا (**)

 .(وحن) ةدايز ظ يف (1)



 -ي كلام نبا ةيفلا حرش

 نرحأ ّنظ لوعفم "نكي نإو نظل ًالوعفم '' "نكي مل نإ هفذحاو
 .مّهوتلا كلذ نم صلخل

 ناك اذإ كلذو ؛راهظإلا بجيف هرامضإ نم علام عنم اذإ امأ

 ىلع لوقت ءامهريغب وأريكذتو دارفإب رسفملا فلاخي اًمع اًربخ
 نيديزلاف «نيملاع نيديزلا ثنئظو اًملاع ينائظ ؛يئاثلا لامعإ
 نإ هنأل ٌرهظأو «ينانظ يلوعفم يناث اًملاعو ؛ُتننظ اًلوعفم نيملاع
 رابخإ هيف ناك تنئظ يلوعفم يناث وهو رسفملا قباط نإف ريضأ
 هيفف يناّنظ "”ءاي وهو هنع هب ربخأ ام قباط نإو ءدرفم نع ىئثمب
 زاجأو .نويرصبلا عنم ''”امهالكو «ىّنثم ىلع درفم ريمض ةداعإ
 تنئظو ينانظ اولاقف ؛هنع ربخملا ةياعرب رامضإلا نويفوكلا

 لامعإ ىلع لوقتو ءاضيأ ُهاَيِإ فذح اوزاجأو ُهاَيِإ نيملاع نيديزلا
 اًرمعو اًديزف ؛نيوخأ اًرمعو اًديز اخأ] ينانظيو ْنظأ :لوألا

 هنأل ٌرهظأو ؛©**[يناتظي يلوعفم يناث (اخا)و ؛ّنظأ الوعفم نيوخأ
 ىّنثي نأ امو (نيوخأ) وهو .هرسفم فلاخيف َدرَُي نأ اًمإف ٌريضأ ول
 .نويرصبلا عنم ”لكو .يناّتظي ءاي وهو هنع هب ربخملا فلاخيف
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 .(كي) ظ يف )١(

 .(نوكي) ظ يف (؟)

 .(يناث) مو لصألا يف (6)
 ٠١١ مظانلا نبا حرش يف فالخلا رظناو (امهيلكو) خسنلا عيمج يف (4)

 .8١1/؟ ينرمشألارا/1/؟ يدارملاو

 .ظ نم [ ] نيسوقلا نيب ام طقس (8)

 .(كلذ) ةدايز ظ يف (5)



 كلام نبا ةيغلأ حرش

 قلطملا لوعفملا

 امف ءطقف نامزلاو ثدحلا ىلع ةلالدلل عضو لعفلا نأ ملعا

 ءانهأ َنِمأ :وحن .هردصملا وه لعفلا يلولدم نم نامزلا ىوس

 سعف وأ «ٌبِعتم ٌتيثحلا ريسلا كريس : وححن .هلثم ردصمب بصتنيو

 مئاق ديز :وحن .كلذك ةفص وأ ءاّمايق ثمق :وحن ءهسمن نم

 اما

 بختنملا بهذملا ىلع '”فصولاو لعفلا لصأ ردصملاو

 نايب اًمإو ءاّريس ُترسك ءاّديكوت اَنإ ديفي وهو ؛نييفوكلل افالخ
 ا تارك ؛ددع ناين امإو دكر يذ ريس ترس ءعولن

” 
 ةي” ع« <

 ٠ نيد ريسو

 ّنسحأ تريك ؛ةفص نم هانعم ىلع لد ام ردصملا ماقم موقيو
 يأ .""اةلاج هظأ هللا ديف. "لشن «ندفملا يبقا أ هويشلا

 ءيدارم وأ ءبرضلا كلذ هتبرضك ء«هيلإ هب ٍراَشُم وأ .ينظ ْنظأ
 : هلثمو .لذجلا حرفا ؛وحن

 ير ناش ان ةهقلاو -ةورتلاو نوختلا سيب باكل

 .(فصرللو لعفلل) ظ يف )١(

 .(سلاج) خسنلا عيمج يف (؟)

 .(رمتلا) لدب (ًرقلاو) :ناويدلا ةياورو .ةبؤرل زجرلا نم تيبلا (9)

 - .دربلا رقلا .درابلا دض :نوخسلا :تادرفملا



 - ك1 كلام نبا ةيفلأ حرش
 وأ ''”©اًلبِتنت هل لتي :رحن .قاقتشالا يف هل ٍقالُم وأ

 ٌرشع هتبرضك ءٍددع وأ ,ىّرقهقلا عجرك ؛هنم عون ىلع '''لاد
 ّضعب هتبرضك ءضعب وأ ءدجلا لك ّدجك ؛””لك وأ ؛تابّرض
 .طوسب 2هتبرض هلصأ ءاظوس هتبرضك ِةلآ وأ ؛برضلا

 .عمجي الو ىّنُْي ال لعفلا ةلزئمبف ديكوتلا درجمل هب ءيج امو

 .عمجلاو ةينثتلاو دارفإلل ٌحلاص ددعلاو عونلا نايبل امو

 ءادُكؤم ناك نإو ليلد لد اذإ ردصملا لماع فذح زوجيو

 : مهلوق وحن انليلد ؛"'"'هنبال اًقافوو ؛ىلاعت غ5 ”خبشلل اًهالخ

 اذإ هنأل ؛هبجعي هلماع قلطم لرعفم اًبحف (اًبح ...هبجعي) :يف دهاشلا -

 .لذجلا حرفا :فلصملا لوق لثم .هل فدارم رهف ؛هتببحأ دقف كبجعأ

 نباو ٠١ مظانلا نباو ١41١ /؟ يرجشلا نبا يلامأو ١97 ناويدلا تاقحلم

 ,17/7١1؟ ينومشألاو 48 /" ينيعلاو ١١7/١ شيعي

 .لثب «البتبت) لعفو ءًالثبت (لئبت) يف سايقلاو 4 :ةيآلا لمزملا ةروس )١(
 .ظ يف ام وهو ؛رورجم ىلع فوطعم هنأل رجلا َتبشأو .(ألاد) مو لصألا يف (؟)

 .(دجلا لك لك دج وأ) 3 يفو . لصالا نم (ك لك) ثطقس (9)

 .(هبرض) ظ يف (4)

 : ؟8 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (6)
 عستق ليلدلهاورس يفو عّئتمادكؤملا لماع فذحو

 : ةيفاكلا يف لاقو

 ادضعتف اًدبأ عنماهطوقس ادكوم ىلأ يذلا لماعر

 ريرقتو .هلماع ةيرقت هب دصقي دٌكؤملا ردصملا» :507 اهحرش يف لاقو
 .ةزجي ملف .كلذل فانم هفذحو ءهانعم

 -هيلع لد اذإ ردصملا لماع فذح زوجي» :ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا لاقو (7)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يحد

 * يأ

 اسمن

 ١ مو و ل 2 2و :6

 ادمحو ءايعرو ايقسو .هلماع فذح زاج امم ؛اريس راس" ؛

 .ادج ريثك وهو هلماع فذح. بجو امم ءاًرفكال

 :هلوق يف لدنا لثم وه يذلا

- ١14 

010 

030 

 ةرفإ

 "”بلاعتلا َلْدَن َلاملا ُقْئِرُر ًالدنف مهرومأ لج سانلا "”يّهلأ نبح ىلع

 نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو .هريغو هب لوعفملا لماع فذح زوجي امك ؛ليلد
 هريضغ يفو باتكلا اذه يف . هللا همحر . خيشلا ركذ يذلاو .اًنّبم وأ اًدُكؤم ردصملا
 ردصملا نأل :ةيفاكلا حرش يف لاق «هلماع فذح زرجي ال دكؤملا ردصملا نأ
 نإف ءزجي ملف كلذل ٍفانم هفذحو ؛هانعم ريرقتو هلماع ةيوقت هب دصقي دٌكؤملا
 نأ كش الف امئاد هانعم ريرقتو هلماع ةبوقت هب دصتي دّكؤملا ردصملا نأ دارأ
 ردصملا نأ دارأ نإو ؛هيلع ليلد الو عونمم هنكلو دصقلا كلذل ٍفانم هفذح

 نكلو ؛ملسمف ريرقتلا درجم هب دصقي دفو «ريرفتلاو ةيوقتلا هب دصقي دف دٌكؤملا
 لماعلا ىنعم ررقي نأ زاج اذإ هنأل ؛دصقلا كلذل ٍيفانم فذحلا نأ ملسن ال
 ةلالدل فوذحملا لماعلا ىنعم ررفي نأ زوجي ْنالَف ءردصملاب هديكوتب روكذملا
 هعفد يف ناكل سايقلا اذه عفدي ام انعم نكي مل ولو ؛ىلوأو قحأ هيلع ةنيرق
 مسا نع اًريخ ناك اذإ ازئاج افذح دكؤملا لماع نوفذحي مهنإف ؛ةيافك عامسلاب

 عضاوم يف اّبجاو اًفذحو ءاّريمو اًريس ثنأ وحن ءرصح الو ريركت ريغ يف نيع

 نع وهسل اَمِإ اذه عنمف ءارفك ال اًركشو اًدمحو اًيعرو اًبقس وحن ءاهركذ يتأي
 وهر ءصيصختلا ةين هنم لماعلا فذحل غّرسملا نأ ىلع ءانبلل امإو ؛هدورو

 1١5. .؟مالكلا ىوحف اهيضتقي الو .لصألا فالخ ىلع ىرعد

 ,(تنا) ظ يف

 .(ىقلأ) ظ يف
 هيقف .ثراحلا نب نمحرلا دبع همساو ؛نادمه ىشعأل ؛زيوطلا نم تيبلا

 هلتقف اًريسأ جاجحلا ىلإ هب يتأف .ثعشألا نبا عم ناك ؛عاجش رعاش ئراق

 نع ينيعلا ركذو .يراصنألا هللا ديع نب دمحم صوخحألل : ليفر .هملا ةنم

 : هلبقو ؛نيتيب يناث وهو ءريرجل هنأ يرهوجلا
 بئاقحلا ٌرِجُب نيراد نم نعجريو ُْمهبايع افافح انهدلاب نورمي



 -يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ام] اذكرو ءاهوبرضاف يأ ''«يّوْأ َبْرَسٌسه :هلثمو
 وأ "هتف اَنإَو ُدَْب نم اَنيؤ :وحن ءهلبق ام ةبقاعل ًالصفم'”[ءاج
 0 وحن ؛ريركتب اّمإ نيع مسا ربخ نع اًبئان ءاج
 .هسفنل دكؤملا مكح اذكو .اًريس تنأ امنإ :وحن هرصحب اّمإو

 ءافرُع ٌفلأ ىلع هل :وحن ءهانعم يف صن يه ةلمج دعب :يأ
 اًضن هب ةرئاص ةلمج دعب يأ ا دكؤملا اذكو « اًفارتعا 1

 ةلمج دعب هيبشتلا وذ اذكو ءاّقح ينبا تنأ وحن «لامتحالا دعب
 هل اذإف هب ٌتررمو :؛'''ةلّضُع ِتاذ ًءاكب ةاكب هل : وحن هيلع ةلمتشم
 .رامح ترص ترص

 نع هتباينل ؛اًبوجو قلطملا لوعفملا لماع فذح ثيح (الدن) :يف دهاشلا -

 ,ًالدن لدلا ريدقتلاو .هلعف

 ريرج ناويد تاقحلمو ١١5 صوخألا ناويد تاقحملمو ٠٠ نادمه ىشعأ ناويد

 5717 /؟ ةيرصبلا ةسامحلاو ١84/١ لماكلاو 84 /١ملعألاو هيوبيسو 0١
 104 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 9 -48 بيدألا ةحرفو ١7١/١ صئاصخلاو
 ليلعلا ءافشو 141؟/؟ دعاسملاو 87/7 يداّرملاو 157 ٠١6: مظانلا نباو
 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو “١4 فاصنإلاو 87 .45/# ينيعلاو 4
 .(لدن) حاحصلاو 404 اًضرع

 )١( :ةيآلا دمحبم ةروس 4

 ,ل نم ةدايز (ءاج ام) (؟)
 .ةقباسلا ةيآلا دمحم ةروس (9)

 .(تنا) ظ يف (4)

 .اهبلطتي قايسلاو ؛خسنلا عيمج + نم (يأ) تلقس )0

 ل نم ريمضلا ءاه تطقس (1)

 هنم يدتفتل .اهئترشع نسحب ملف اهجوز اهراض يتلا ةأرملا يه :ةلضع تاذ (0)

 ملو هضعب جرخف اهدلو بشن يتلا يه وأ .اهقّلطيل هايإ اهرهم يذلا اهرهمب

 .اهبيصي ام ةدش نم حيصت يهف ءاضرتعم يقبف ؛ضعب جرخمب



 كلام نبا ةيغلأ حرش مود

 49 نكن وبوج

 ةلسكقسفسلا

 هلك ءالصأ هل لعف ال ام هلعف نم ًالدب يتآلا ردصملا نمو

 (ةلب) ديو .ُهَّليوو ."'"هّسيوو «ُهّبيوو ءُةَحيوو ءاًئاضم ناك اذإ

 :بيطلا نبأ لوف دقنأ كالذلو

 5 ُدِجَم هرّئكأ َهْلِب يلاعف لقأ -8

 .هعفرو هبصلو (هرثكأ) رجب
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 .ليو هلثم و «كالهلاب هيلع ءاعد هبيوو .هسيو هلثمو ؛محرت ءاعد ؛هحيو 00(

 :هزجعو ٠ يبنتملا بيطلا يبأل ليوطلا نم ةديصق علطم ثيبلا (؟)

 ٌدَج لنآ مل مأ ُتلن هيف ٌدَجلا اذو

 (هلب) نأ ىلع ٌرجلاف «عفرلاو بصنلاو رجلا هيف زوجي (هرثكأ) يف :هب ليثمتلا
 ىنعمب لعف مسا (هلب) نأ ىلع بصنلاو .هيلإ فاضم (رثكألو فاضم ردصم

 مسا (هلب) نأ ىلع عفرلاو .دوجألا وهو ءهب لوعفم (رثكأ)و (د) وأ (ُكرتا)

 .رخؤم أدتبم (رثكأ)و .مدقم ربخ «فيك ىنعمب ماهفتسا
 ,77/9 7/١ ناريدلا



 5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هل لوعفملا

 دج :وحن .ًاليلعت نابأ ردصم لك وهو هل لوعفملا بصنُي
 نوي

 ,لعافلاو تقولا يف لّلعملا هتكراشمو هروهظ نم ّدُب الو

 مل ْنِإ اًبوجو فرحلاب ٌرجُج طورشلا فوتسي ملو ةلعركُذ امو
 .بشعلل تئج ؛ردصملا ريغ يف لرقتف سبل لو ناو نأ نك

 كايإ يدْعَوِل ةعاسلا كتئج :تقولا يف لّلعملل فلاخملا يفو
 .ّىف كتبغرل كتئج «لعافلا يف وأ ءسمأ

 ءاب وأ «ةلثمألا يف امك امال نوكي دق هب رورجملا فرحلاو

 امك ةررُكْداَر» :لثم اًماك وأ ''”هاوُداَع تلا َنِي رلظِظ لعم
 يف رانلا تلخد ةأرما نإ :ِةَي هلوق لثم يف رأ ''”ُكنَدَه

 قدزرفلا ليقو ءريرج لوقك «نم وأ .ثيدحلا ؛"ةّره

 )١( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ١٠١١

 ١94 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 رمع نبا نع 7/5 (قسارف باودلا نم سمخ باب) يف يراخبلا هجرتخأ (*)

 ملو .اهمعلعت ملف اهتطبر ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : لاق ةهتَي يبنلا نع كل

 (ءاملا يقس لضف باب) يف هجرتخأ اذكو ."ضرألا شاشخ نم لكأت اهعدت
 هجرخأو .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم 75/7 (ءايبنألا باتك)و 57/1

 ءاقزر رمع نب هللا دبع نع 74١/15 (اهريغو تايحلا لتق باتك) يف ملسم
 يف كلام هجرخأو .509/56 (فوسكلا باتك) يف هب ةريره يبأ نعو

 -(1984) 547 (كلذ يف لاقي امو تايحلا لتق يف ءاج ام باب) أطوملا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 لأ كال ١ ”اوةاسو ا. 7 17 0 )١1( 
 "'هِيَتْبَي نّيح الإ مْلكُي الف '''هتباهم نم ىضفُيو ًءايح يضغُي

 عنمو .لأو ةفاضإ نم درجملا يف رجلا ىلع بصنلا حجرتيو
 ا ا ةرفز 5
 : هلوق هزاوج ليلدو 3 هرج مهضعب

(01) 

 ةرفإ

 رمع نبا نع 1//007 دنسملا يف دمحأ هاور و .انيَ ةشئاع ةالوم ةبئاس نع

 اهعدت ملف اهتطبر ةره يف رانلا تلخد ةأرما نأ» :ِةي يبنلا نع ةريره يبأو

 نع هاورو .6تنام ىتح اهقست ملو اهمعطت ملو ضرألا شاشخ نم بيصت
 نع هنئس يف يمرادلا هاورو ..4..ةره يف ةأرما تبذع؛ : ظفلب 7507/7 رباج

 ال :ليقف ؛ةره يف رائلا ةأرما تلخد» :25 هللا لوسر لاف لاق و رمع نبا

 .«ضرألا شاشخ نم لكأتف اهيتلسرأ تنأ الو اهيتيقسر اهيتمعطأ تنأ

 ةريره يبأ نع ريغصلا عماجلا ليذ يف يطويسلا هجرخأو ,778 -717/57

 .ا/٠ /١قئافلا يف يرشخمزلا هدروأو . 9 /؟

 دهاشلا ظفل يف قفنت اهنأ الإ هاور نم دنع ثيدحلا ظافلأ ضعب فالتخا عمو

 ةفحتلا حرش رظناو .ليلعتلا ةدافإ يف ماللا ماقم (يف) تماق دقف (ةره يف)

 .؟587 -؟45 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 4

 .(هباهم) ظ يف

 حراشلا لاقو , ينانكلا ناميلس نب نيزحلل ليفو .قدزرفلل ؛ طيسبلا نم تيبلا

 هنأ ىلع قفتم هنأ الإ هلئاق يف فالتخالا عمو .هئاويد يف هدجأ ملو ؛ريرجل

 .اقَو يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز حدم يف ةررهشم ةديصق نم
 الو ءهل الوعفم هنركل نمب (ةباهم) رج دقف (هتباهم نم ىضْعي) : يف دهاشلا

 .ءاضغإ ردصملا ىلع دئاع ريمض لعافلا بئانو «لعاف بئان نوكي نأ حلصي

 مظانلا نباو 5 يتوزرملل ةسامحلا ناويد حرشو ١79 قدزرفلا ناويد

 186 /١ءارعشلاو رعشلاو ؟77 /"و 01/7 ينيعلاو ١/7" يدارملاو ١
 ينغملا دهاوش حرشو ١437/7794 /١رابخألا نريعو ؟١/77لماكلاو

 ,ةاال 0530 /57١يناغألاو الا" 5 ,"08 878 يطوبسلل
 ,1١؟4/7 ينومشألاو 88/7 يدارملا رظنا .يلوزجلا ينعي



 - ين كلام نبا ةيفلأ حرش

 1 0 0 0 5 -ٍ 26# امم. هٌّموأ ,

 رِصتني هيرصان اونوكت نّمو ٌرِفظ مكيف ةبغرل ْمُكُمأ ْنَم 0١

 بصنلا دهاشو (لأ) بوحصم يف بصنلا ىلع ٌرجلا حجرتيو
 : هلوق

 ا")ءادعألا ٌرَمُز ُتَلاوَت ولو ءاجيهلا نع َنْبُجلا ُدُعَقْأ ال ح7

 عصْيو» :ىلاعت هلوق طورشلا دوجول هنم نوكي نأ نكميو
 دهاشو «فاضملا يف بصنلاو ٌرجلا ىوتسيو ب لمْسِقْلا َنيروُمْل

 :هلوقك رجلا

 (ربج مكيف) :هردص يورو ,هلئاق فرعي مل زجر نم تببلا 000

 .زئاج كلذو :ماللاب (ةبغر) هل لوعفملا رج دقف (ةبغرل) : يف دهاشلا

 هرج عنم نم ىلع دري تببلا اذهو ؛ةفاضإلاو (لأ) نم هدرجتل هبصن حجارلاو

 حيرصتلا حرشو ١ /* ينيعلاو 191 كلاسملا حضوأر 8898 ةدمعلا حرش

 . 70 ينومشألاو مسا

 .هيفلألاو ةيفاكلا كلام نبا هنمض دقو .هلئاق فرعي مل زجر نم تيبلا (؟)

 كلذو :لأب هلاصتا عم هل لوعفم هنأ ىلع بصُن ثيح (نبجلا) : يف دهاشلا
 .رجلا حجارلاو «ليلق
 ؟90؟ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 588 ةدمعلا حرشو ١58 ليهستلا حرش

 440/١ دعاسملار 88/75 يدارملاو 17 ليلعلا ءافشو ١“ هيفلالاو

 ,158/1؟ ينومشألاو ١46 /١عمهلاو 1617 /1رردلاو 54/* ينيملاو

 ال :ةيآلا ءايبنألا ةروس (*)
 :ليقو .لأب هلاصتال رجلا حجارلاو .بوصنم هلجال لوعفم طسفلا نأ ىلع

 تفذح املف ءطسقلا ثاوذ :هريدقت فاضم فذحب نيزاوملل ةفص طسفلا
 .اهبارعإ ٌفاضملا ٌلََخَأ ةفصلا
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 .هلئاق فرعأ ملو .لماكلا نم تيبلا )١(

 هبصن زرجيو .ماللاب اًرورجم هل لوعفملا ءاج دف (هلاجرل) : يف دهانلا

 .افاضم هدورول يتآلا دهاشلاك
 ,"48 ةدمعلا حرش

 عم تاياور ةدع يرر دفو .روهشملا دارجلا يئالعلا مئاحل ليوطلا نم تيبلا 6

 .دهاشلا عضوم ىلع ةظناحملا

 هيف زوجيو ءفاضم وهو ابوصنم هل لوعفملا ءاج ثيح («هراخدا) :يف دهاشلا

 نحل
 لوعفم ةفاضإلاو (لأ) نم درجملا (اًمركنت) بصن وهو ءرخآ دهاش تيبلا يفو

 هل

 ه/؟ ءارفلل نآرقلا يناعمو .454 184/١: ملعألاو هيوبيسو 118 ناويدلا

 56٠/١ لوصالاو 4١ا/ ةيبرعلا رارسأو "418/7 بضتقملاو "”88ةرداونلاو
 ١9" لمجلاو 0 /# ينيعلاو ء488 54417/١. دعاسملاو 4٠١ ةدمعلا حرشو
 .؟١/141 لماكلاو 481/١ ةنازخلاو



 هدق» تلطقس

 هيف لوعفملا
 اًقرظ ىنسملا وهو

 .دارطاب (يف) ىنعم َنْمض ٍناكم وأ نامز مسا لك ُفرظلا
 .انه ائمزأ ثكما :وحن

 مدعل ؛ ةعسلا ىلع لوعفملا بصن بصتنم .رادلا تلخدف

 .رادلا تمن :لاقي ال ْذِإ (يف) رامضإ دارطا

 تسلجك ءرهاظ لعف نم هانعم هيف عقي امب فرظلا ٌبِصْنو

 ؟تمص موي ّيأ :لئاقل ,؛ةعمجلا ًموي :كلوقك ءرّدقم وأ ,كاذح

 ,كاذح سلاج وهك ؛لعف ىرجم راج وأ

 ءامسأ نم اهل لباقلاو «ةيفرظلل ةلباق نامزلا '''ءامسأ عيمجو
 دنعك ةهج هبش وأ ءمامأك ةهج ىلع لد امم تامهبملا ناكملا

 مسا نم اقتشم ناك وأ .خسرفو ليمك رادقم ىلع وأ .عمو

 كثبهذ نم .ىّمرمو بهذمك ميم هلوأ اديزم هيف عقاولا ثدحلا

 .ورمع ىّمرم تيمرو هديز ٌبهذُم

 وحن «سيَقَم ريغ ذاشف لماعلا ّقئشا ام ريغ نم اًقتشم ناك امو
 ."”اًيرغلا طانمو «يبلكلا رجرزم ورمعو «ةلباقلا ٌدعقم ينم وه

 .(لاعفأ) مو لصألا يف )١(
 رجزم يف ينم رهو .بلكلا دعقم يف ينم وه :ةثالثلا ةلثمألا يف سايقلا (؟)

 قاقتشا مدعل يفب نامزلا مسا رجب كلذو ؛ايرثلا طانم يف ينم وهو ؛بلكلا

 ترجزو ؛ةلبانلا دمقم ينم دعق :ليق ولو .ءلماعلا هنم قتشا امم فرلفلا

 .اهيف فرطظلا بصنل .ايرثلا طانم ينم ارمع طانو «بلكلا رج ره اًرمع



 كلام نبا ةيفلأ حرش كت

 لمعتسُيو ةيفرظلا قرافي :يأ ؛هريغ ةراتو افرظ ةرات هتيأر امو
 ءريثك وهو .فّرصتم وهف هب الوعفمو ؛هيلإ افاضمو «هنع اًربخُم

 .ةدمو نيحو ةليلو مويك

 هبش وأ ءضؤعو .طقك ةيفرظلا مزال ام وه فرصتملا ريغو

 .دعبو ؛لبقك ءّرج فرح لوخدب الإ اهنع جرخي ال امم ةيفرظلا
 .طقف (نِم) اهرجت ْذِإ ءدنعو ءندلو

 فرصتلا تباث ىلإ نامزلا فرظ مسقني :لوقن نأ نسحيو

 هب اًدوصقم اًدّرجم ءرحسك .'لامهعنمو ءمويك فارصنالاو
 ةَوُذُمك فارصنالا] ئفنم فرصتلا تباث وأ .اًربكم '”نييعتلا

 َنيُع ام وهو .فرصتلا "![يفنم فارصنالا تباثو ءنيَّملع ةركبو

 ,ةَمََعو ليلو ٍراهنو ةريكبو ٍريحّسو ىحض نم

 ءديز ٌبرُق تسلجك «ًاليلق ناكملا فرظ نع ردصملا بونيو

 ةعامجلاو ناكملا طسو :لاقي ءموقلا ا*'طشسوو ءورمع َدعَبو

 كلذ ناك وحن ءاّريثك نامزلا فرظ نعو .مهئيب راص يأ ءاطسو

 فذح ريدقت ىلع ءسمشلا َعولطو .نالف ةفالخو ءديز َمودُق

 .(امهيفنمو) ظ يف )010

 فرصلا عنمو ءافرظ الإ نوكي الف .فرصنم ريغ رحسو .(نيقيلا) ظ يف (؟)
 ؛نيملع هلوقب دارملاو .ماللاو فلألا نع لدعو نيعمل هنوك يف ملعلا ههبشل
 .ثينأتللو اذهل افرصي ملف .هنيعب موي امهب اًدارم : يأ

 .م نم [ ] نيب ام طقس (؟)

 .فرظلا نع بان ردصم نيسلا نوكسب (5)



 - < كلام نبا ةيفلأ حرش

 .فاضملا

 ديز :وحن «.فاضم ريدقت لود اًفرظ ردصملا لعجي دفو

 يأ 5 ٌةاكذ نينجلا ٌةاكذ هنمو ءاينرلع هدد اننا .كّئأَيَم

 : . ف 01١ ة
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 يف :ريدقتلاو «فاضم ريدقت نود اًفرظ اهلعجب ردصملا ةيناثلا (ةاكذ) بصنب )١(
 .همأ ةاكذ



 كلام نبأ ةيغلأ حرش مود

 هعم لوعفملا

 .عم ىنعمب وأو دعب روكذملا مسالا وهو هعم لوعفملا بصني

 لوعفملا قبس امب هبصنو «كيرشت الب ةبحاصملا ىلع ةّلاد يأ

 فيك :وحن ردقم رأ ؛«قيرطلاو يريس :وحن رهاظ لعف نم .هعم

 اًديزو كبسح :وحن «لعفلا هبشي مسا وأ ءديرث نم ةعصقو تنأ

 1 .كيفاك يأ ؛مهرد

 ةلماع تناكول ْذِإ ؛!''”يناجرجلل اًفالخ واولاب بصنلا سيلو

 ؛ةلماعلا فورحلاك .""َلو تئج :ليقف '''اهدعب ريمضلا لصّنال
 .كلو كنإ :وحن

 ٍنُوَك لعفب .فيك '*'وأ ماهفتسا ام دعب بصن برعلا ضعبو

 بصان يف يناجرجلا لوق يف رظني مل . هللا همحر . يدرولا نبا نأ رهظي )١(
 :تلق اذإ كنأ ملعا» :لاق 509/١ دصتقملا هباتك يف لصفملا هعم لرعفملا

 ,.'وارلا ةطاسوب تعنص وه يذلا لعفلاب بصتني اًديز نإف ءاًديزو تعنص ام

 بصن يف يناجرجلا ىلإ بن اميف دمتعا هلعلو .روهمجلا يأرو قفتي امم
 واولا هذعب ٠١ لمجلا هباتك يف درو ام رهاظ ىلع انه واولاب هعم لرعفملا

 نبا ركذ ام ىلعوأ ؛ةبشخلاو ءاملا ىوتسا وحن .بصاونلا نم (عم) ىنعمب

 4١7 ةدمعلا حرشو 44 ليهستلا يف يناجرجلا نع كلام

 .واولا دعب :يأ (6)

 .(كتنج) ظ يف ()
 .(و) ظ يف (4)



 يم للام نبا ةيفلأ حرش

 ()طباضلا ٍرَكَّذلاب ٌحَرِبِب ٍِفِلْتَم يف ريسلاو انأ امف - 95

 هلوقو

 (”مادقإلاو ٌورْمع تلأ فيكف اًماجعأ اًبّصُع ىَقْلَت نآلا -57

 .نيمرضخملا ءارعشلا دحأ ؛يلذهلا ثراحلا نب ةماسأل براقتملا نم تيبلا )١(
 .(انأ امو) (تنأ امف) :تيبلا ردص يورو

 نم .كلهَي يأ ءاهيف ُفْلْنَي يتلا ةزافملا وه ُكْلْيَملا ؛ فَلَُم :تادرفملا

 .هركي ام ىلع هلمحي أ ربعي :يورو .ةدشلاو دهجلا حربلا :حربي .اهكلس

 .يرقلا : طباضلا .ريسلا ىلع ةقانلا نم ىوقأ هنأل هب رّبعو .لمجلا :ركذلا

 امب هقبسل ؛هعم لوعفم هنأ ىلع ريسلا بصن (ًريسلاو انأ ام) :يف دهاشلا

 نوكأ فيك :ريدقتلاو «عم ىنعمب واولاو «لعفلا ىنعم ةئمضتملا ةيماهفتسالا
 .دوجألا وهو (انأ) ىلع اًمطع عفرلا زوجيو .؟ريسلا عم ُتنك ام وأ ؟ٌريسلا عم
 شيعي نباو١/187 ملعألاو هيوبيسو١؟588 يركسلل نييلذهلا راعشأ حرش

 مظانلا نباو 4+1 ةدمعلا حرشو 194٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7 7/4١

 ينيعلاو 057/١ دعاسملاو 147 ليلعلا ءافشو 415١ ينابملا فصرو ١

 ١40/١ رردلاو 5١١/١ عمهلاو 79١ هدهاوش حرشو؟؟4 ةفحتلا حرشو 97* /*

 .77ا//7 يومشألاو

 .ةيسداقلا ةعقوم يف برك يدعم نب ورمع هلئاق هب بطاخي زجر نم تيبلا
 .هلئاق ىلع فقأ ملو
 نيب ام مهو «ةبضُع عمج :اًبّصُم .ةكرعملا يف لباقت ؛ىَقْلَت :تادرفملا
 يف ةغل ؛لافتأو لفقك ؛مِجُع عمج ؛اماجعأ .ديبع يبأ نع نيعبرألاو ةرشعلا

 .مَجَعلا

 دعب هعوقول ةيعملا ىلع مادقإلا بصن (امادقإلاو ... تنأ فيك) :يف دهاشلا

 فيك :ريدقتلاو «لعفلا ىنعم نمضتملا (فيك) ماهفتسالا مسا همدقت عوفرم
 -عفر زوجيو .ةنوذحملا ةمانلا نوكتل لعاف (تنأ)و «مادقإلا عم نوكت



 كلام نبأ ةيفلأ حرش هروح

 هلوقك ةلمجلا ىلإ فاضم نامز دعب ''”كلذكو

 90م ا نأ ةلاحّرلا عنم يذلاك ةعامجلاو يموق نامزأ - ١17

 .نيوخألاك ديزو انأ تنك

 .هلبق ام ىلع هفطع يف ٌروذحم قحلي اميف بصنلا راتخيو

 عفرلا ريمض ىلع فوطعملا لبق لصف ال ْذِإ ؛اًديزو ٌتبهذ :وحن

 .دوجألا وهر «ثنأ# ىلع اًمطع مادقإلا

 119 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7؟* ةفحتلا حرش و 40 ةدمعلا حرش

 .(اذكو) ظ يف

 ةديصق نم ؛نيصخ نب دْيبُع همساو ؛يريمثلا يعارلل .لماكلا نم تيبلا

 .ىشعألل :ليق :ملعألا لاقو ؛ناورم نب كلملا دبع اهب حدم ةليوط

 7 .(...ةلاحرلا مزل) :يور امك (يمرق مايأ) :يورو

 نرد دلجلا نم منصي جرس ؛ةلاحرلا .مهمايأ :يموق نامزأ :تادرفملا

 .بيعمو باعم باع ' لثم ٠ «ًاليمُمو ًالامُم ليمي لام ردصم : اليمم .بشخ

 .هعم لوعفم هنأ ىلع ةعامجملا بصن (ًةعامجلاو يموف نامزأ) : يف دهاشلا

 راولاو .ةعامجلاو يموق ناك نامزأ ريدقتلاو ؛ةردقم ةمات ناك لماعلاو

 ريثكلاو ؛ليلق وهو ةيردصملا (ْنأ) نود ناك فذح وهو ءرخآ دهاش هيفو

 ,نأ دعب

 59١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١64/١ ملعألاو هيوبيسو 04 يعارلا ناربد
 2"؟0 ليلعلا ءافشو ١١١ مظانلا نباو 1٠8 ةدمعلا حرشو 5 ةيهزألاو
 عمهلاو 007/١ ةنازخلاو 44 /"و 54/7 ينبعلاو 047/١ دعاسملاو 45

 47/١. رردلاو ١/77



 -ي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 كنأش امو ءاَدَيزَو كلام وحلو ؛هيوبيس لئع 5 «لصنملا

 امك ٌراج ْذَعُي ملو رورجم ريمض ىلع فطع امم ءاًرمعو

 دشنأو رجلا ىلع ا” شفخألا هحجرو /”ينأيس

 (*”رئهم ٌفيس كاًحضلاو ٌكبسحنف 1

 .(بجيو) لدب (بصنلا زوجيو) ظ يف 01(

 ينومشألا ىلع هتيشاح يف نابصلا لاق .نييرصبلا روهمج بهذم اذه (؟)
 ردصمب وأ ءاًديرو كنأش امو ءاذيزو كل ناك ام :ريدقتلاو#: 1

 لاثملا يف اذكو ءاّديز كتسبالمو كلام :ريدقتلاف ؛واولا دعب اًيونه سبالم
 نييفوكلا روهمج امأ ..4..هيربيس امهزاجأ ناهيجوتلا ناذهو ءرخآلا

 ىلع فطملا دنع راجيلا ةداعإ نوبجوي الف كلام نباو نييرصبلا ضعبو

 رظناو .رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا انه مهدنع زوجيف ؛رورجملا ريمسفلا
 4١7 - 405 ةدمعلا حرش

 نابصلا ركذي ملو 11١0/7 ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاحو 1*4 ةدمعلا حرش (*)

 .«راجلا ةداعإ نوبجوي ال نييرصبلا ضعبو نييفوكلا نأل» :لاق امنإو شفخألا

 :هردصو .امهيناويد يف سيلو ءريرجلو ءديبلل ؛ ليق ؛ليوطلا نم تيب ردحص (4)

 اصعملا ِتّمشناو ٌُءاجيهلا تناك اذإ

 ريمض ىلع كاحضلا ةفطاع واولا نأ ىلع (كاحضلاو كبسح) يف :دهاشلا
 طرتشي ال هنأل ؛.شفخألا دنع ةفاضإلاب ًالحم رورجملا كبسح يف بطاخملا
 وأ .روهمجللا طرش وه امك ءرورجملا ريمضلا ىلع فلطعلا دنع راجلا ةداعإ

 كاحضلا بصن بجيب هيوبيس دنعو ءاهب رورجم كاحضلاو مسقلل واولا نأ
 .كيفاك ىنعمب كبسح لماعلار .عم ىنعمب واولاو ءهعم لوعفم هنأ ىلع

 .فيس (كبسح) ربخو .كلذك هربخ أدتبم هنأ ىلع عفرلا زوجيو
 صصخملاو "07/7 لوصألاو 774 ةلمكتلاو 417/١ ءارفلل نآرقلا يناعم

 ةم ينفملاو 6١ .48/” شيعي نباو ١٠4ال ةدمعلا حرشو 5/١

 - ينغملا دهاوش حرشو 587 يلافلل دودمملاو روصقملاو امّسرد 84 /* ينيعلاو



 كللام نبا ةيقلأ حرش تيد

 كيس كبسحف ريدقتب عفرلاو «هعفرو هرجو كاّحضلا بصنب

 .كلذك كاًحضلاو دنهم

 :هلوق وحن يف مالكلا قايس هيلع لدي لماعرامضإ َدقتعاو

 ؟!!اهانيع ًةلاّمه ْتَنََش ىّتح اًدراب ًءامو اَنْبَي اهّمفَلعو -4

 :هلوقو ؛ءام اهتيقسو ْيأ

 ("”اًنويعلاو بجاوحلا َنْججَّرو اًمويَنزرب ٌتايناغلا ام اذإ -

 هيوبيس تايبأ حرشو 1881/4 و 1818/7 يبطرقلا ريسفتو 58٠١٠ يطويسلل
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 رص 50<

 .اضرع ”848 7/7 ةنازخلاو 3١77/5 طيحملا رحبلاو 0! ساحنلل

 .هناويد يف هدجأ ملو «ةمرلا يذل هنإ :ليق زجر نم تيبلا

 هلبق ام هيلع لدي ردقم لعفب ءام بصلب (ءامو اًئبت اهتفلع) :يف دهاسلا

 ال هنأل ةيعملا ىلع بصنلا زوجي الو ؛ءام اهتيقسو اًنبت اهتفلع ريدقتلاو
 اًبوصنم (ءام) نوكيف اهتمعطأ ىنعم ىلع اهتفلع لمحي دقو .ءام اهتفلع :لاقي
 .موعطم ءاملاو نبتلا نم الك نأل (اَنبت) ىلع هفطعب
 5؟؟ فاصنإلاو ١14 /5و١/4١ ءارفلل نأرقلا يناعمو 47١/5 صئاصخلا

 ةنازخلاو 181/4و ٠١١ /ينيعلاو ٠١١/7 يدارملاو ١١ مظانلا نباو

 .478 يلمويسلل ينغملا دهاوش حرشو 0١
 :ناويدلا ةياورو .يريمنلا يعارلل «رفاولا نم تببلا

 نججزو (قدص بح نمةوشل ةرزهر

 فوذحم لعفب نويعلا بصنب (انويعلاو بجاوحلا نججز) :يف دهاشلا

 مالعإلاب ةدئافلا مدعل ؛ةيعملا ىلع بصنلازوجي الو ؛َنلُخكو :هريدقن
 .ةكراشملا مدمل فلطعلاب بصنلا زوجي الو ءبجاوحلل نويعلا ةبحاصمب
 .لماعلل فذح الف .ٌّنَسح وأ ٌنْيَز ىنعم (نججز) لعفلا نمض : ليقو

 584 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١4181١7 / ءارفلل نآرقلا يناعمو ١2٠ ناريدلا

 - دعاسملاو 19” ليلعلا ءافشو ١1١7 مظانلا نباو 0"11 ةدمعلا حرشو



 -ينر كلام نبا ةيفلأ حرش

 ؛ هعم ًالوعفنم سيل ْذِإ ؛ هيف نحن امم سيلف ؛َنويعلا ٌنّيزو يأ
 مدعل اًمفطع سيلو ؛بجاوحلل نويعلا ةبحاصمب مالعإلا مدعل

 .ةكراشملا

5 5 5 5 8 

 د ١/ 884ينيعلاو #/  4١/4ر ”١7 ممهلاو ١/ 57١5/5ر ١* 1والدرر١/ ١4١

 ةنازخلاو "0ا/” ينغملاو 5٠١ فاصنإلاو 177/5 صئاصخلاو 54/5١و

 نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلاو 776 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو الا" /؟

 18١7. (ججز) ناسللاو 0١



 كلام نبا ةيفلأ حرش 2

 ءانثتسالا

 هنم ىنثتسملا نع رخأت اذإ مالكلا مامت عم الب ىنثتسملل
 .ماهفتسا وأ يهن وأ يفنب هنم ىنثتسملا رثأتي الأ طرشب بصنلا

 ءاَّرمَع اَلِإ كثرخإ الإ ماق امو ءاّديز اّلِإ موقلا ءاج :وحن

 ("”رئأتلا مدع يف موقلا ّلثم ْمُهَف يفن دعب اوناك نإو '''ةوخإلاف

 .كتوخإ مايقلاب ٌصتخا :ريدقتلاف ءالإب هضقنل يفنلاب

 دحأب رئأت ْنإف ''هنبا الو ''ةيفلألا يف خيشلا هيلع هّبني ملو
 : لثم :هنم ىنثتسملا ضعب ىشتسملا ناك ْنِإ عابتالا ريتخا ةثالثلا

 رماع نبا أرق ءديج يبرع بصنلاو “همي ٌليِلق الإ ُهولَمَم ان»

 .(ةوخإلاو) ظ يف )١(
 .(ريثأتلا) خسنلا عميمج يف (؟)

 يف ليصفتلاب هركذ هنكل ؛ةلأسملا هذه ىلع ةيفلالا يف كلام نبا هبني مل ()
 .؟ا0/4 - ”ا/ا/ اهحرشو ةدمعلا

 رثأتلا مدع ىنثتسملا بصنل ١١ ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا طرتشي مل (4)
 .ماهفتسالا وأ يهنلا وأ يفنلاب

 ؟1؟ :ةيآلا ءاسنلا ةروس (6)

 عفرلا ريمض نم ضعب لدب هنأ ىلع رماع نبا ريغ ةءارق يهو .عفرلاب (ليلق)
 نأل ؛نييفوكلا دنع قسن فطعو .؛نييرصبلا دنع كلذو (هرلعف) يف واولا
 .فطعلا فورخح نم مهدنع (الإ)

 ًالعف الإ ريدقت ىلعوأ ؛ءائثتسالا ىلع بصنلاب (ًاليلق) :رماع نبا أرقو
 عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلاو 707-7١9 تاءارقلا ةجح رظنا .ًاليلق

 0180/١ فاحتإلاو 145 - ١148/١ نآرقلا بارعإ لكشمو 01١

 2584/١., فاشكلاو



 َ دكا
 7ك ال 4 ف ولف اند

 5211000 تخاأو

 ميمتو ؛ةيزاجحلا يهو ”'4نِطلا ماي الإ لَ ني هوب ملك اَمط :لثم
 هلوقك ىنثتسملاب هنع ءانغتسالا ٌمص نإ راجلا ريغ يف نوعبُتي

 يلا الو يئاعتجلا آل[ ,سينأ اهب: نيل ةدلبو 41

 .قباسلا قيلعتلا رظناو .(مهنم اليلق) ظ يفو (ليلق) م يف )١(

 .م نم تلقس ةفإ

 ةميركلا ةبآلا يف زاجحلا لهأ ةغل ىلع بجاولا .1617 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (')
 سيلو .ملعلا نم اًضعب سيل عابئاف ؛اًمطقنم ءانثتسا هنوكل ؛(عابتا) بصن
 ىلع (عابتا) نوعفريف ميمت امأ .ةعبسلا أرق هبو « حراشلا لوقي امك راثخملا

 ناكمإل ؛ام مسا هنأ ىلع الحم عرفرملا اظفل رورجملا (ملع) نم لدب هنأ

 عابتا الإ مهل ام ؛لاقي نأ نكميف ١ ىنشتسملاب هنم ىئثتسملا نع ءانفتسالا

 يناعم رظنا .ءانثتسالا ىلع بمنلا مهدنع زوجي هنأ امك . ملعأ هللاو . نظلا
 بيرغ يف نايبلاو 7١١/١ نآرقلا بارعإ لكشمو ١١18/7 جاجزلل نآرقلا
 .7إ/١/4 نآرقلا بارعإ

 .يلهاج رعاش «ثراحلا نب رماع همساو .دوعلا نارجل زجر نم تيبلا قل

 «تاياور ةدعب تيبلا يورو .بالغ نب لازنل ليقو .ملسي ملو مالسإلا كردأ

 :ناويدلا ةياورو

 سييعتلا الإو ٌريناعيلا الإ ٌسينأاهب سيل اًسباستب
 :ريفاعيلا .سنؤي ام لك :سيئأ .رفقلا وهو .سبسب ممج :اسباسب :تادرفملا

 :سسيفأ هدرفمو « لبإلا :سيعلا .روفعي اهدرفمو ؛ءابظلا دالوأ

 كلذو (سينأ) نم الدب ريفاعبلا مفرب (سيعلا الإو ريفاعيلا الإ) : يف دهاشلا
 سيل :لاقيف هنم ىنثتسملا نع ىنثتسملاب ءانغتسالا حصي هنأل ؛ميمت ةغل ىلع
 .عوفرم ريفاعيلا ىلع فرطعم سيعلاو .مهطرش اذهر ١ ريفاعيلا الإ اهب

 - 419/١ ءارفلل نآرقلا يناعمو "586 177/١ ملعألاو هيوبيسو 07 نارج ناويد



 للام نبأ ةيفلأ حرش يم

 هلرقك نوبل وكرم انإ دنس رخ اجلا يقضي هجن دقو
 الإ ءاسنلا نم نيحلاصلا يف ُعلبأ حالس نم نيطايشلل ام”:
 امإو .0*””انخللا نم نوؤربملا ''"نورهطتملا كئلوأ .نوجورتملا

 ”ه«مهني ليلك الإ هني اوبِرََنِد :فلسل ١ ضعب ةءارقك ربخلا ردقم

 يأ

(0 

 : هلثمو .برشي مل .

 يناعمو ؟!١7فاصنإلاو 1١5 /4و 9497 0514/5 بضتقملاو 77” /”و
 ءافشو 8١/5 شيعب نباو 84/١. 1١7 نآرقلا بارعإ لكشمو ١5فورحلا

 ؟؟48 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ٠١/7 ينيعلاو ١١8 مظانلا نباو 20١ ليلعلا
 ,4//191 ةنازخلاو 504 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 .(نررهطملا) ل يف

 تي هللا لوسر ىلع لمخد :لاق هني رذ يبأ نع ١54 017 /0 دمحأ دنسم
 نم كل له فاكع ايد :ِهظَو يبنلا هل لاقف ؛يميمتلا رشب نب فاكع هل لاقُي لجر
 نيك رسوم تنأو :لاف ؛ةيراج الو :لاق ؛ةيراج الو لاق ءال :لاق ؟ةجوز

 ىراصنلا يف تنك ول ؛نيطايشلا ناوخإ نم اَذِإ تنأ لاق ريخب رسوم انأو :لاق
 .مكبازع مكاتوم لذارأو ؛مكباّرع مكرارش ؛حاكنلا انتنس ْنِإ .مهنابهر نم تنك
 الإ ءءاسنلا نم نيحلاصلا يف غلبأ حالس نم ناطيشلل ام .نوسرمت ناطيشلا ابأ

 ّنهنإ .فاكع اي كحيو ءانخلا نم نوؤّربملا نورهطملا كئلوأ .نوجوزتملا
 فسرك نّمو ةّيطع نب رشب هل لاقف .فسركو فسويو دوادو بويأ بحارص
 ماع ةئم ثالث رحبلا لحاوس نم لحاسب هللا دبعي ناك لمجر :لاق ؟هللا لوسراي

 ام كرتو اهقشع ةأرما ببس يف ميظعلا هللاب رفك هنإ مث ؛ليللا موقيو راهنلا موصي

 لاق «نيبذبذملا نم تنأف الإو جوزت :فاكع اي كحير هللا ةدابع نم هيلع ناك

 ثيدحلا رظناو*.يريمحلا موثلك تنب ةميرك كتجوز لاف ؛هللا لوسر اي ينجز
 78٠١, - 719/4 ةدمعلا حرش يف

 ةلمج هربخ أدتبم (نوجوزتملا) رخأتملا ىثتسملا بارعإ ثيدحلا يف دهاشلاو
 .(نورهطملا كئلوأ)

 هربخ أدتبم هنأ ىلع (ليلق) عفرب شمعالاو بأ أرق .154 :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 ع ىنعملا نأل ؛ الدب نركي نأ زوجي الو .برشي مل ليلف ' هريدقت .فوذحم



 7 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ؟"ديولاو يلا الإ ريخت يفاع قلم مهنم ةميرصلابو 1
 .ريغتي مل 1

 مدقت ىلع“”هنبا هب دهشتساو ءاذه ىلع "'خيشلا هب دهشتسا

 .ىنعملا بساني ال اذهو ؛ليلق برشف :ريصي -

 8١7/١",. فاشكلاو ١١5/١ نمحرلا هب نم ام ءالمإو ١6 ةذاشلا تاءارقلا رظنا

 ينبا ديزيو هللا دبع اهب حدمب ةديصق نم .لطخألل .طيسبللا نم تيبلا )١(
 .ةيواعم

 نم تمرصنا ةلمر لكل مسا لصألا يفو ؛عضوم مسا :ةميرصلا :تادرفملا
 ءابخ لوح قش :يؤنلا .سراد ميدق :يفاع .ٍلاب ميدق :قلخ .لمرلا مظعم

 اهب دشتو ضرألا يف برضت ةديدحوأ دوُك :دتولا .رطملا هلخدي الأل ؟تيبلا
 تيا لا
 زوجي الإ دعب عقاولا (يؤنلا) ىشتسملا نأ ىلع «يؤنلا الإ ريغت) :يف دهاشلا

 لوق اذهو .بجوم مات هنأ عم «ريغتي مل ريدقتلاو .ردقم هربخ أدتبم هبارعإ
 (يزؤنلا) نأ ىلع ثيبلاب هريغو مظانلا نبا دهشتسيو .يدرولا نباو كلام نبا
 نأل ؛بجوم مات هنأ عم لادبإلا زاجو .(ريغن) يف لعافلا ريمض نم لدب

 ّيفنم هنأ الإ ظفللا بجوم ناك نإو وهف ؛هلاح ىلع قبي مل (ريغت) ىنعم

 ,ىلعم
 78٠ ةدمعلا حرشو ١9/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 775 ينغملاو 158 ناويدلا
 ينغملا دهاوش حرشو ٠١7/9 ينيعلاو 6:٠ لبلعلا ءافشو ٠١7 مظانلا نباو

 .؟١88/1 رحبلاو 7١" يطويسلل

 هلي اوُبرََمط ةميركلا ةبآلا ىلإ ريشي :89 ةدمعلا حرش يل كلام نبا لاق (؟)

 لوق ربخلا ّيرنم ادئبم الإ دعب ام لعج يف هلثمر" :«ْءُهْنَي الي ال
 .!اريغتي مل دتولاو يؤنلا الإ :يأ» :هدعب لاقو .تبلا ركذو ,.؛لطخألا

 لوق ىنعم يفنلا مدقت لاثمو: :لاق ١١7 مظانلا نبال كلام نبا ةيفلأ حرش (*)
 .؟هلاح ىلع قبي مل ىنعمب (رّيغت) ْنِإَفان :لاقو .تيبلا ركذو «رعاشلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش كود

 ىلع قي. ول ريغ تعم نأل ئزنلا مفزاامنإ لاقت: + تعم قبلا
 ,.هلاح

 «بصنلا متحتملا يف ريدقتلا اذه نكمي ْذِإ ؛ نسح ريغ اذهو

 .ضقانت هيف عابتالا ''”رايتخاو ءيش يف بصنلا
 وأ يفن دعب لاصتالا عم مدقتملا ىنثتسملا بصن هجولاو

 : هلوقك ؛ههبش

 "'ٌبعشم ٌقحلا َبعشم الإ يل امو ةعيش ٌدمحأ لآ الإ يِل امو -187

 :ناسح لوقك ءهنم لادبإلا مث هل لماعلا غيرفت ىلع عفريو

 .(راتخاو) ظ يفو (رايتخالاو) مو لصألا يف )0(

 ؛تيبلا لآ اهب حدمي ةليوط ةديصق نم ؛يدسألا تيمكلل ليوطلا نم تيبلا (؟)

 :ةررهشملا يهو تيبلا زجعل تايمشاهلا ةياورو .عيشتلا هنع فرع دفو

 بهذم قحلا بهذم الإ يلامو
 (بعشمو لآ) بصنب :يور دقف (قحلا بعشمو «لآ) :يف دهاشلا

 امأ .بجوم ريغ مالك يف هنم ىلئثتسملا ىلع مدقتم ىنثتسملاو ءامهعفربو
 ذإ ؛حصت ال اهنأل ؛ةيلدبلا ىلع سيلو ؛ءانثتسالا ىلعف دوجالا وهو بصنلا

 ربخلاو ؛ءادتبالا ىلعف عفرلا امأو .عوبتملا ىلع مدقتي ال عباتلاو عبات لدبلا

 (بعشم)و ؛ةميش) برعت اذه ىلعو .غرفم ءانثتسالاو .نيعضرلا يف (يل)

 سكع ىلع اذهو (قحلا بعشمو .ءدمحأ لآ) نم لك لدب تيبلا رخآ

 ,الدب راص هنم ًالدبم ناك يذلاو .هنم الدبم راص ًالدب ناك يذلاف ؛لصألا
 بلعث سلاجمو 4٠ /" لماكلاو 598/4 بضتقملاو 0١٠ تايمشاهلا دئاصقلا

 ١١١ /# ينيعلاو 35189 ةفحتلا حرشو ١١4 مظانلا نباو 45 حاصفإلاو 70١

 ,1086 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7٠١8/7 اًضرع ةنازخلاو



 -يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 00 نويبنلا الإ نكي مل اذإ ةعافش كم نوجري ُمُهّنأل -4

 هنم ىنثتسملا ركذي مل يأ ءاهدعب امل الإ لبق لماع عرف اذإو
 امو ءٌُديز الإ ينءاج ام :لوقت ءاهطوقس عم هل ناك ام الإ ٍلتَِ

 .ٍديرب الإ ٌثررم امو ءاّديز الإ تيأر

 امإ ؛ديكوتلل تررك اذإ اهجورخك اهلوخد نوكيو (الإ) َمْلُثو
 ىتفلا الإ ىنعملا ءالعلا الإ ىتفلا الإ مهب ٌررما :وحن ءلدبلا عم

 .العلا

 عمجو وْرْمَع الإو ديز الإ ماق ام :وحن قسنلا فطع اًمأو

 : هلوق نيلاثملا

 00 هرقل احول اعلا كاخ رش نم كلام -6

 ءادهش اهيف يئري ةليرط ةديصق نم «هنض تباث نب ناسحل ليوطلا نم تيبلا للا

 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ردب
 يفنملا مدقتملا (نويبنلا) ىنثتسملا عفر دقف (مفاش نويبنلا الا) :يف دهاشلا
 نم لك لدب برعي .هنم ىنتملا وه عفاشو ؛ةماتلا (نكي) لعاف هنأ ىلع ملب
 .قباسلا دهاشلا يف امك لصألا ريغ ىلع لك
 هله ىلع دهاش الو .ءانثتسالا ىلع بصتلاب (نييبنلا) :ناويدلا ةياورو

 هذه ىلع (عفاش)و ؛دوجألا ىلع تءاج اهنأل ؟حراشلا هدروأ امل ةياورلا
 .(نكي) لعاف ةياورلا

 ليلعلا ءافشو ١١8 مظانلا نباو 7٠8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7214 ناويدلا

 15؟/١ رردلاو 9١ عمهلاو



 كىللاع نبأ ةيفلأ حرش يك

 لّوألا ىنثتسملل نيابم اهب ىنثتسملاو ديكوت ريغل اهتررك نإو
 ىلغ )الف :؛تاينثتسملاو نيينثتسملا دحأب هلغشأف اهلبق ام تغفو

 ءّركب الإ اًرمَع الإ ٌديز الإ ماق :وحن هاوس ام بصن نع

 ناك ْنأب غيرفت نكي مل نإو ؛هلمعب ىلوأ غرفملا ىلإ برقألاو
 وأ ريت الق ع دنع || مدقتو هلم لع !ابأل 3 لماعلا

 .موقلا اركب الإ اًرمَع الإ اًديز الإ ماق وحن «بصنلا تاينثتسملا

 بصتنلاو عابتالا نم اهدحأ وأ امهيحالف ىنثتسملا رخأت نإو

 ينءاج ام : وحن «بصتنلا هاوس املو .هريغ نثتسي مل ول هل ناك ام

 .اًيلع الإ ٌؤرما الإ ففي مل :هلثمو ءاّركب الإ اًرمَع الإ ديز الإ ٌدحأ
 لوخدلا يف لؤألا مكحل واسم تانضتملا هذه نم لوألا دعب امو

 .باجيإلا ''”يف جورخلا يفو .باجيإلا ريغ يف

 ىلثتسملا هقحتسي امب اهبرعأو ءاهب تينئتسا اذإ ريغب ٌررجاو
 و

 الإ) :لوألا ,نادهاش هيفو (هلمر الإو هميسر الإ هلمع الإ) :يف دهاشلا -
 ,طقف ديكوتلاب تفتكاو تيفلأف فطع نود الإ ترركت دقف (هميسر الإ هلمع

 نم لدب (هميسرف) ؛هميسر هلمع الإ ىنعم ىلع اهلبق امم الدب اهدعب ام راصر
 ةيفاثلا (ام) ل لمع الو ؛مدقتملا (كل) هربخو ءادتبالا ىلع عوفرملا (هلمع)
 .الإب هضاقتنال

 فطعلا عم (الإ) ثرركت ثيح (هلمر الإو هميسر الإ) :يناثلا دهاشلاو
 .همسر ىلع فوطعم هلمرو ؛ديكوتلا ىلع ترصتقاو تيغلأف

 ١١9 مظانلا نباو ١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4/١” ملعألاو هيوبيس

 ”١١1/9 ينيعلاو ١17١/١ برقملاو 005 لبلعلا ءافشو ٠١1 /” يدارملاو

 ,197 7/١ رردلاو 7؟١/7 عمهلاو

 .(الو) ظ يف )1١(
 .(ين) لدب (و) ظ يف (0)



 .غرفم لماعب "”رئات وأ حوجرم وأ حجار وأ مزال بصن نم الإب

 افالخ ريغ لثم اهنأ حصألاو ءىوِس يف ناتغل ءاوّسو ىوُسو

 لمعتست اهنأ كش الو ءيفرصتم ريغ اًفرظ اهلعج هنإف ''”هيوبيسل
 يذلا تيأر لاقي امك ,ءكاوس يذلا تيأر :لاقُيف ءاّراجم اًفرظ

 .كئاكم

 ٌتئش ْنِإو ؛نوكي الو ادعو الخو سيلب تيلثتسا اذإ بصناو
 بجو ادعو الخن ىلع (ام) تلخد اذإو ءادعو الخب ٌتررج

 ىلع ءانب رجلا "'يمرجلا ىورو .ةيردصم ام نأ ىلع هانب بصنلا
 نالعف امهنأ ىلع بصنلاو ؛نافرح امهنأ ىلع رجلاف ؛ةدئاز ام نأ

 ردن اميف الإ ام بحصت ال نكل ءالخ لثم ىشاحو ؛نيفرصتم ريغ
 *!ةمطاف ىشاح ام ىلإ سانلا بحأ ةماسأو» لي هلوق نم

 .(هرثأت) ظ يف 0(

 نم هريغ ةلزنمب اًفرظ الإ مالكلا يف ىرجي ال ام اولعجو» :هيوبيس لاق (؟)
 : يلجعلا ةمالس نب رارملا لوق كلذو :ءامسألا

 '"انئاوس نم الو اًنم ارسلج اذإ | مهنم ناك نم ءاشحفلا قطني الو

 .الا/ ١/ رظناو ١7/١-18 .؟ريغ ىنعم ءارس ىنعم ْنأل كلذ اولعف» : لاق مث
 كلذ زاجأو ١7 /؟ يدارملاو /؟7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف ةلأسملا رظنا (5)

 .يسرافلاو يعبرلاو يئاسكلا

 ذخأنابز نب مرج ىلوم .يمرجلا رمع ربأ قاحسإ نب حلاص وه .يمرجلاو
 : هفيناصت نم .ةديبع يبأو يعمصألا نع ةغللاو .شفخألاو سنوي نع وحنلا
 8/7 ةاعولا ةيغب .ه178ةنس يفوت .ةيئبألا باتكو هيبنتلا

 -(امهريغ الو) :ةدايز هيفو ؛رمع نبا نع هدئسم يف يسرسرطلا ةيمأ وبأ هاور (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرد

 هب. 1١(

 تلوخو .ًالبلق ""ىيخو. ءاريتك '"ةشاح ىشاح ىف لاقيو
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 و
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0( 
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 (907؟) 199/١ .هّيلِإ سانلا بحأ ةماسأ» :رببكلا يف يناربطلا هاورو 37
 .ةدايز كرد

 ىلع اهدعب مسالا بصف ءامب تقبس (اشاح) نأ ىلع هريغو حراشلا هدروأو
 .ةيردصم امو .لعف اهنأ

 همالك نم تسيلو .ءيوارلا مالك نم ةجردم ' ةمطاف اشاح ام' نأ رهظيو
 دنسم يف ام ليلدب اني ةمطاف نئتسب مل كي هنأ :يأ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 ال ةيفان (ام) نركت اذه ىلعو .'اهريغ الو ةمطاف اشاح ام : يناربطلا

 دهاش الو .ىنئتسا ىنعمب ءافرصتم اًيدعتم اًيضام العف (ىشاحو) .ةيردصم
 .ملعأ هللاو .ةياورلا هذه ىلع ثيدحلا يف

 .ىشحو شايحو ىشاح :مل5 - َمله١4 ناسللا يفور .(ىشاح) ُُظ يف

 رج امك هدعب ام رجي فرح هنكلو ؛مساب سيلف ىشاح امأو» :هيوبيس لاق
 ؟اال ١/ .ةءانئتسالا ىنعم هيفو ءاهدعب ام ىتح



 لاحلا

 اننعت هل وه ام ةأيه نايبل نما روكذم فصو لاحلا

 .ادرف بهذا :وحن «تالضفلا يقابك بصنلا

 مهفم .ءبصتنم ةلضف فصو "”خبشلا لاف امك لوقن الو

 رهف ؛(””اضيأ بصتنم هلوقب ّدحلا يف اًمكح لخدأ هنأل .لاح
 دا 00 00
 لجرب تررم) كلوق وحن نم تعنلا لمشي ذإ ؛ مئام ريغ دح

 روكذملا تيبلا لدب لاق ولو ءهبوكر لاح يف هانعمف ؛'*”(بكار

 : وحن
 تسعصتف هل تءاع امةأبغ ثنكي دن ةلضف فض لاحلا

 .كلذ نم ٌصلخل

 .تباث ريغ انفو 3 ةلقتنم نوكت نأ لاحلا يف بلاغلاو

 تناك اذإ امنأت اًمصو نركت دقو ٠ لمعتسم لعف نم ةذوخأمو

 ددجت ىلع اهلماع لد وأ 'هةَيَّصُم ّنَحْلا ره :لثم .ةدّكؤم

 .(روكذم ةلضف) م يف 20غ(

 :7 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (؟)
 ٌبمذأ اذرفك ٍلاح يف ٌمهفم ٌبِصتنم ًةلضف ٌفصر لاحلا

 .(اضيأو بصتنم) ظا يف و .(بصتنم اضيأ) م يف (9)
 .رورجم هثأل ءكلام نبا ىلع لخدي ال لاثملا اذهو .خسنلا عيمج يف اذكه عد

 .اًبكار الجر تيأر وحن ؛بوصنم فرصرمو ةبوصنم ةفصب ليثمتلا باوصلاو
 .ظ نم (يأ) تطفس )0(

 5 :ةيآلا رطاف ةروس 00



 كلام نبا ةيفل حرش «0-

 : هلثمو ءاهيلجر نم ٌلوطأ اهيدي ةفارزلا هللا قلخ :لثم ءاهبحاص

 ؛لاقي الف .ةلقتنم كلذ ريغ يف يهو '''هاًئيِمَص ٌنشالا َقِلَْو
 ,ضيبأ ديز ءاج

 ؛مهردب أًريفق دبل هتعبك .رعس ىلع لد اذإ لاحلا دومج رثكيو

 لل ١ قلعت لوقت ىلا نر صرم نركل فلك يخي ةففمم لن | ذا
 ل ؛ |دنسأ كك :وحن «هيبشت ىلع َلد وأ 17 ابوس رس هَل

 1 .ّىِف ىلإ هاف هّثملك :وحل ةَلَعامم ىلع وأ ءدسأ لثم

 ,اًرجانُم اود اذي هتعيابو ءاًهفاشم

 هلّوأو هذوذشب مكحاف '"ةفاضإ وأ لأب اًظفل لاحلا تفْرُع نإو

 دهجا]و “''نيبّترتم :يأ «لّوألاف لوألا اولخدا :لثم ؛ةركنب

 *1(لثم اًريثك ًالاح ركنملا ردصملا عقيو ءاّدرفنم يأ ؛كدحو

 فرعملاو "هب اًعَمطَو اًْوَح هوغدار#و "74ةَينُحَو اًعْرَصَت مكبر اوغذأ»
 : لثم اليلق

 ؟8 :ةيألا ءاسنلا ةروس )١(

 يهو (لثمت) يف رتتسملا ريمضلا نم لاح (اًرشب) .١؟ :ةيآلا ميرم ةروس (؟)

 .وتسم ىنعمب اًيوسف قتشمب اهفصو كلذ غوسو ؛ةدماج
 ىلإ ةفاضم لاح يدهجف .يدهج هتبلط :هلاثمو «ةفاضملا لاحلل لثمي مل ()

 .ابس ىلإ فاضم لاح يدايأف ءأبس ىدايأ اوقرفتو ؛ريمضلا

 .(نيترم) ظ يف 2

 .ظ نم ةدايز [] نيسوقلا نيب اه (8)

 .نيفئاخو نيعرضتم :نيردصملا ليوأتو 955 :ةيآلا فارعألا ةروس )١(
 .نيعماطر نيفئاخ :نيردصملا ليوأتو 65 :ةيآلا فارعألا ةروس «0)



 -20 كلام نبا ةيفلأ حرش

 (!)هاارعلا اهلسرأ -5

 .ةكرتعم : يأ

 رخأت اذإ الإ بلاغلا يف '"ةفرعم الإ لاحلا بحاص نوكي الو
 : هلوقك لاحلا نع

 )١( همامتب وهو «ديبلل رفاولا نم تيب نم ةعطق :
 ٍلاخخْدلا صغن ىلع قفشيملو اهدذيملو كارعلااهلسرأو

 وه امك ؛ءشحرولا رامح انه لعافلاو .ءاملا درت اهقلطأ :اهلسرأ :تادرفملا

 كراع نم :كارعلا .رامحلا ىثنأ ىلإ دوعي ثنؤملا ريمضلاو ؛هلبق تيب يف

 .ةكرعم يف اهنأك كراعتتو محدزتف اًميمج ءاملا درن اهلعج اذإ اهريغ وأ هلبإ

 نم ؛دارملا مامت مدع صغنلا :صغن .محريو فخي :قفشي .اهدرطي :اهدذي

 يرقلا لخدي نأ وه :لاخدلا .هبرش مامت مدع دارملاو حرف باب نم ّصْخن

 .نييوق نيب فيعضلا وأ نيفيعض نيب
 لاحلاف ءذاش وهو لأب افرعم اًردصم لاحلا ءاج دقف (كارعلا) :يف دهاشلا
 هيلإ بهذ ام اذهو .ةكرتعم لعاف مساب لّْوأ دقو ءةركن اًفصو الإ ينأت ال

 هيويم ١/ .187لاحلل قلطعم لرعفم كارعلا نأ ىلإ يسرافلا يلع وبأ بهذو
 كرثعت يأ ءهردقم لعفل لومعم هنأ وأ .كارعلا ةكرتعم اهلسرأ يأ ؛ةردقملا

 سيلو ؛فوذحم ردصمل تعت كارعلا نأ ىلإ ةرارطلا نبا بهذو .كارعلا
 يضرلل ةيفاكلا حرش .كارعلا لاسرإلا اهلسرأف ريدقتلاو ؛لاحب ١/7٠١7

 يدارملاو 756 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١57/7 ينيعلاو */ .1١4هدشنأو

 نع لقنو .اهدروأل ٍناث لوعفم كارعلا نأ معزو (كارعلا اهدروأف) :بلعت
 .ينيعلا يف امك اهدروأ ىنعم نمضم اهلسرأ نأ نييفوكلا

 ناويدلا ١١8 نبا يلامأو 5؟4١/7و 44/7 صصخملاو 717/7” بضتقملاو

 يدارملاو 57/7 شيعي نباو 784/7 يرجشلا 75/ 11١مظانلا نباو ١755

 ةنازخلاو 74 ةفحتلا حرشو ١/0114,

 .(ةفرعم) دعب واو ةدايز م يفو .(ةركن) ظ يف (؟)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ت0

 يفت نمل يدوس ار ِتْمِلَع ول انْيِب ينم مسجلابو -41

 ارثأ © ريك رْمَأ لك ُقَرْفُي اًبن» :لثم فصوب امإ ٌصتخت وأ

 نم ٍتسطب ءاج مث) هو ركب يبأ ثيدح يفو "4 ًائدنِع َنْ
 هناا افا در لف قاب انور" يكمل هرج حا

 ,هلثاق ىلع بفقأ ملو , ليوطلا نم كثينلا ()

 قرف

 زاجو «بوحش ةركنلا نم لاح ائيِب نأ ىلع (برحش ...اًئيب) :يف دهاشلا
 ؛ةفرعملا نم الإ يتأت ال لاحلا نأ لصالاو ءاهبحاص ىلع لاحلا مدقتل كلذ
 هغوسمو .غوسمب الإ ةفرعم نوكي نأ هيف لصألا أدتبملاك لاحلا بحاص نأل

 .هيلع لاحلا مدقت انه
 نباو 455 ةدمعلا حرشو اا" ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1 ملعألاو هيوبيس

 07“ ليلعلا ءافشو 18/1 دعاسملاو 058/١ ليقع نباو ١77 مظانلا

 ,1ا/6/؟ ينومشالاو ١47 /* ينيعلاو

 كلذ زاجو ءةركنلا (رمأ) نم لاح (اًرمأ)ف 8.14 :ناتيآلا ناخدلا ةروس

 بحاص اهركذ ىرخأ تاجيرخت (اًرمأ) بارعإ يفو .(ميكح) ب هفصرل

 كلام نباو حراشلا داهشتسا أطخو 2775/١ حيضوتلا ىلع حيرصتلا

 .رمأ فصولاب اهصاصتخال (رمأ) ةركنلا نم لاح (اًرمأ) نأب امهريغو
 ةناوع يبأ دئسم يف درو امنإو ءدنؤَو ركب يبأ نع ثيدحلا ىور نم دجأ مل

 نأ يرافغلا رذ وبأ ينثدح لاق يراصنألا كلام نب سلأ نع" 0١

 يردص جرفف ليربج لزئف ؛ةكمب انأو يتيب فقس جرفا :لاق 8 هللا لوسر

 اًناميإو ةمكح اءولمم بهذ نم تسطب ءاج مث ؛مزمز نم ءامب هلسغ مث
 95/1١- نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص يف اذكو ؛يردص يف اهغرفأف

 لوأ يف فالتخا مم ؛ةعصعص نب كلام نع كلام نب سنأ نع 737
 ؛..ةمكحو اًناميإ اءولمم بهذ نم تسطب تيتأ مث 0.35 ثيدحلا
 لوسر نأ ثدحي ناك اًسنأ نأ يرهزلا نع 04/74 قشمد ةنيدم خيرات رظناو
 ,«هقبطأ مث يردص يف اهغرفأن ةمكح اءولمم ...فقس جرف# :لاق ِةْقي هللا

 *(اميلكت ىسوم هللا ملكو :لوق باب .ديحوتلا باتك)يف يراخبلا هجرخأو



 5 دللام نبا ةيفلأ حرش

 هللا دبعو سان ءالؤه :وحن فطعب امإو 0ك أوس آرس وأي عر

 ةسمخو :ًةلماك امهرد نورشع ىلع : وحن لمعب امإو 2 ”هيقلطنم

 نب كيرش نع .دهاشلا هيفو (اًءولمم) لدب (اًرشحم) :ظفلب 501-ه:/4 -
 هتك هللا لوسرب يرسأ ةليلا :لوقي كلام نب سنأ تعمس : لاق هنأ هللا دبع

 ىتح هتّبَل ىلإ هرحن نيب ام ليربج قشف» :لاق نأ ىلإ .«..ةبعكلا دجسم نم
 ينأ مث ؛هفوج ىقنأ ىتح هديب مزمز ءام نم هلسغف ؛هفوجو هردص نم غرف
 .ثيدحلا .«..ةمكحو اًناميإ اًرشحم بهذ نمرؤَت هيف بهذ نم تسطب
 4184 1-1 يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ يف ينالطسقلا لاقو

 ريدقتلاو ءرورجملاو راجلا يف ريمضلا نم لاح (اوشحم): :هلوق :حتفلا نع
 ءرورجملاو راجلا ىلإ لعافلا نأ نم ريمضلا لقنف ءبهذ نم نئاك تسطب
 يذلاو ءرظن هيف :لاقف ينيعلا هبقعتو» :لاقو .'زييمتلا ىلعف (اناميإ) امأو

 (اناميإ) اًمأو (بهذ نم) :هلوقب فوصرملا روتلا نم لاح اًوشحم نإ :لاقي

 فلطع (ةمكح)و :؛هيف لمع لمعي لرعفملا مسا نأل (اًوشحم) :هلوق لوعفمفن
 .مزمز ءام هيف روثلاو تسطلا ينعأ نيءانإلا دحأ نوكي نأ لمتحيو :هيلع

 امل: تندطلاو ؛ةريغو ءاملا:كرط روتلا تركب ناو: :نافيالاب انحملا رخآلاو
 تسطلا نأ دارملاو «ضرألا يف ددبتلا نع هل ةيامح لسُفلا دنع هيف بصي
 .'ناميإلا لامك هب لصحي ءيش هيف ناك
 باب ؛جحلا باتك) يفو الا" ١/ (ةالصلا باتك) يف اضيأ يراخبلا هجرخأو

 هيف سبلو 7731/7 (مالسلا هيلع سيردإ ركذ باب)و 187/١ (جاجحلا ةياقس
 .دهاشلا

 دمحأ اذكو 770-551 /7و 1719-518 /* (ءارسإلا باب) يف ملسم هجرخأو

 ١/ +١1 (ةالصلا باتك) يف يئاسنلا اذكو ١؟7١؟ /هرا؟ءمل 4 هدئسم يف

 .دهاش اهيف سيلو (هولممو ئلتمم) ظفلب ("114)
 87١ - 45١ ةدمعلا حرش يف ثيدحلا رظناو

 .مايأ ىلإ فاضملا (ةعبرأ) نم لاح (ًءاوس) ف ٠١ :ةيآلا تلصف ةروس )١(

 .(هللادبع) اهيلع ةفرعملا فطع كلذ غوسو ةركنلا (سان) نم لاح (نيقلطنم) (؟)



 تسلم ةقنه
 او لإ دو نم هله ًامو» : لثم يفن همدقت وأ ل ريئاند

 هلثمو ''”9(4 موُلْعَم باك ل (5) مف رق « روع

 "'ّيقاب ٍدحأ نم ىرت امو اًيقاو ىّمح ٍتوم نم ٌمُحام ح4

 هلوقك ١ ىهل وأ

 (ءامجل اًفَّرختُم ىغولا موي ماجحإلا ىلإ ٌدحأ ْننكرَي ال -8

 .(ةسمخخو نورشع) ددعلل نالومعم (ةصلاخو مهرد) ()

 .4 :ةيآلا رجحلا ةروس (؟)

 زاجو ةركنلا (ةيرق) نم لاح مدقتملا ربخلاو أدتبملا نم (باتك اهلو) ةلمج

 ,ةيفانلا امب هقبسل كلذ
 .هلئاق ىلع فقأ مل زجر نم نم تيبلا (9)

 هقبس كلذ غوسو ؛ةركن وهو (ترم) نم لاح هنأ ىلع (ايقاو) :يف دهاشلا

 .(ام) يفنلاب

 ”١9/7 دعاسملاو 8/1”١0ليقع نباو 055 ليلعلا ءافشو 4177 ةدمعلا حرش

 ,178/؟ ينومشألاو ”7١4/7 ينيعلاو

 نبا لاو «ةءاجفلا نب يرطق ىلإ ةبوسنم ةديصق نم ؛لماكلا نم تيبلا (4)
 .هيلإ ابوسنم جراوخلا رعش يف الو هناويد يف هدجأ ملو ؛حامرطلل مظانلا

 هقبس كلذ غوسو ؛ةركنلا (دحأ) نم لاح هنأ ىلع (اًفوختم) :يف دهاشلا
 .ةيهانلا () وهو يفنلا هيمشب

 يلامأو ١5 يقرزرملاو مال/١ مامت يبأ ةسامحو ١١ جراوخلا رعش

 مظانلا نباو 47 ةدمعلا حرشو 74 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١4٠ /7 يلاقلا

 يدارملاو 18/7” دعاسملاو 07 ليلعلا ءافشو ؟9 ةفحتلا حرشو ٠

 ينغمللا تايبأ حرشو 504/4 اضرع ةنازخلاو ١16١ /” ينيعلاو 144 /”

 ١10/١ عمهلاو 75١4 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١٠١/9" يدادغبلل

 ,.5؟١ /ارردلاو



 - يي كلام نبا ةيفلأ حرش

 "'”هاهستْسُم ئرما ىلع ٌؤرما غبي ال

 "”هلمألا اهداعبإ يف َرْذُعلا كسفنل ىرتن اًفاب شيع ْمُح له حاص اي -1'
 ةَذعَف ءامب تررم مهلوقك «كلذ نودب لاحلا وذ ركني دفو

 ب هللا لوسر ىّلصف) :ثيدحلا يفو ؛"”'اضيب ٌةئم هيلعو «لجر

 ماب لاجر ىلصو ادعاق

 ,"ا" :ةيفلألا رظنا )١(

 .ء يل نم لج رت .طبلا نم ثيبلا (0)

 هيلع ماهفتسالا مدقت كلذ غوسو ؛ةركنلا (شيع) نم لاح (اًيَقاب) : يف دهاشلا

 .(له)
 ١40 /؟ يدارملاو ؟7 ةفحتلا حرشو ١77 مظانلا نباو 477 ةدمعلا حرش

 حرش دهاوش حرشو آ67 /"ينيعلاو 2755 ليلعلا ءافشو ١8/7 دعاسملاو

 .١/١10رردلاو 54١٠/١ ممهلاو ؟ال١ ةفحتلا

 نود كلذو ؛(ةئم) ةركنلا نم لاح (اًضيب)و .(ءام) ةركنلا نم لاح (ةدعق) (*)

 .لبلق وهو ؛غوسم
 ةفحتلا حرش :لثم .؛ةاحنلا نم هب دهشتسا نم دنع درو ثيدحلل ظفللا اذه (4)

 .ظفللا اذهب هدروت ملف «؛ثيدحلا بتك امأ 8/١/”*2 حيرصتلا حرشو 4
 فالتخا عم دهاشلا اهيف ىرخأو ؛دهاشلا اهيف سيل تاياور يراخبلا ينن

 ؛1؟١/1 (هب متؤيل مامإلا لعج امنإ باب) يف يراخبلا هجرخأ دقف .ظفللا

 ىلص» :!تلاق اهنأ انو ةشئاع نع ١986/١ (دماقلا ةالص باب) يفر

 '. .اًمايق موق هءارو ىلصو اًسلاج ىلصف .ِكاش وهو هنبب يف ة# هللا لوسر
 ظفلب )١1"( 47 (سلاج وهو مامإلا ةالص) يف أطوملا يف ءاجو .ثيدحلا
 « هءارو يىلصر# :ظفلب اهلكو 754/١ يجابلل ىقتنملا يف اذكو .يراخبلا



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يك

 فذحلا عنتمم ريغ رج رحب اًرورجم لاحلا بحاص ناك اذإو

 يبأل اًقافو ("”خيشلا هيعمل الو ءهلاح مدقت اوعنم رثكالاف , هليلق وأ

 :هلوقك ءاّريثك هدورول « ””ناهرب نباو .'؟”ناسيك "”نباو "'يلع

 "”يدنع ٌمكنأك ىتح ٌُمُكاركذب مكنيب موي ُمكنع اًرظ ٌتيلست -1

 57١, ةفحتلا حرش دهاوش حرش و178١ مظانلا نبارظناو .ةامايق موق -

 .غوسم نود ةركن (لاجر)لاحلا بحاص ءاج ثيح (اًمايق لاجر) : يف دهاشلا

 :ةيفلألا يف لاق )0(

 درو دقف هعلسأ الو اوبأ دق رج فرحب ام لاح قبسو

 ,,؛55 2575 ةدمعلا حرض رظناو

 ال ٌحصألا ىلع فيعض رورجملا هبحاص ىلع هميدقتو' :ليهتلا يف لاقو
 لكل, ' علتمم

 ,.,//؟ ينومشألاو 5١/7 دعاسملاو 414 ةدمعلا حرش رظنا (1)

 ,ةقياسلا عجارملا 2

 .«نيبهذملا عمج .نسحلا وبأ ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم وه ناسيك نباو

 .وحنلا يف بذهملا ؛اهنم «ةريثك تافنصم هل .؛ليمأ نييرصبلا ىلإ هنكل

 ةنس ينوت .ناآرقلا يناعمو «ثيدحلا بيرغو ؛تاماللاو «بتاكلا بدأ طلغو

 18/1١. ةاعولا ةيغب .ه؟ 85''

 .(5) قيلعتلا يف ةقباسلا عجارملا ()
 .(موي) لدب (دعب) يورو .هلئاق فرعي ملو «ليوطلا نم تيبلا (0)

 .مكفارف :مكنيب .اعيمج :اًرلع :تادرفملا

 عم مككنع يف رورجملا ريمضلا نم لاح اًرط نزف (مكنع اًرط) :يف دهاشلا

 مكنع تيلست : ريدقتلاو ؛هريغو كلام نبا بهذم وه امك هيلع لاحلا مدقت

 .قتشملا اًعيمج ىنعمب اهنال (اًرط) نم لاحلا ءيجم حصو .اًرط

 - دعاسملاو 059لبلعلا ءافهشو لح مظاشلا نباو 55 ةدمعلا حرش
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 "'ُبيبحل اهنإ اًبيبح ّىلإ اًيداص َناَرَحِءاملا ُدْرَبَناك نثل -7

 .البقم ٍديزب نسحأ :وحن ؛فدحلا عنتمم ريغ :انلوقب جرخو

 لاح نيلاثملا يف (ًالبقمف) ءالبقم ٍديزب ىفك ؛هليلق :انلوقبو
 .اًقافتا رورجملا ىلع مدقتي "ال

 ,*!حرشلا يف هنبا الو ؛2'”ةيفلألا يف خيشلا هيلع هبنُي ملو

 ١77/5 ينومشألار 7094/١ حيرصتلا حرشو ١١١/7 ينيعلاو 3١/0 ع

 .181 /7 رحبلاو 5؟7 كلاسملا حضوأو

 .(هلثمو) لدب (هلوقو) ظ يف )١(
 نونجمل :ليقف ؛روهشم رعاش نم رثكأ ىلإ بسن و ؛ليوطلا نم تيبلا (؟)

 لدب (ناشطع)ر (نامبه) :يورو ةّرع ريثكلو .؛مازمح نب ةورعلو ؛ىليل
 .(ايفاص) لدب (ايداص)و .(نارح)
 حصو (َيلإ) يف رورجملا ريمضلا نم لاح نارحف (َيلإ ...نارح) :يف دهاشلا

 هجرخو .هريغو كلام نبا بهذم ىلع رورجم هنأ عم هيلع لاحلا مدقت
 .روهمجلا
 ةسامحلاو 07 5؟ريثك ناويدو ؟7 مازح نب ةورع ناويدو 77 ىليل نونجم ناويد

 حرشو 140 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١10/١ ليهستلا حرشو 1١8 ةيرصبلا

 ١55 /؟ينيعلاو ١؟8 مظانلا نباو 255 ليلعلا ءافشو 4_1 ةدمعلا

 ,511 ءارعشلاو رعشلاو ؟147لماكلاو 8 /١ةنازخلاو

 .(الر) ظ يف ()
 : 7" ةيفلألا يف لاق (5)

 درو دقف هعئنمأ الو اوبأ دق رج فرحب ام لاح قبسو

 .458 -474 اهحرشو ةدمعلا يف خيشلا هركذ دفو

 ١28, قباسلا ةيفلألا ثيبل هحرش يف ةلأسملا هذه ىلإ مظانلا نبا رشي مل (0)



 كلام نبا ةيفلإ حرش 6
 دك

 يف البقم نأ لاحلا يف ليهستلا هباتك يف مطق خيشلا نأ ملعيلو 1 2( 1 ما كد

 بجع اذهو ؛'''زييمت امهنأ عطق زييمتلا باب يفو لاح نيلاثملا
 .هردق ةلالج عم هنم

 ؛لاحلا يف لماع وه ام الإ لاحلا بحاص ىلإ فاضي الو

 نمّرْنَو :لثم ءهضعب وه ام وأ '”اَمِج ْمْكْفِجْرد هَّسأ َلإ» :لثم
 وهام وأ 409 َنِلدَقْنُم روس لع اًناوْحإ لع ْنْي مِهروُدُص ىف ام
 :هلوق ردنو *”اًئيِيَح َمِهإ َهَلِم امتنا : لثم .هضعبك
 (3)علاط ليهُس ثيح رت اَمأ -7

 .(ليهستلا) لدب (تاهيبنتلا) ظا يف )١(
 هزاجأ امنإو ليهستلا يف ءامهلئامي ام الو نيلاثملا نيذه كلام نبا ركذي مل (1)

 رررجملا هبحاص ىلع هميدقتو» :لاق ؛فعض ىلع (١١١)لاحلا باب يف

 يف امأ .امهريغو نيلاثملا يف ماع اذهو 'عنتمم ال ٌحصألا ىلع فيعض

 . مكحلا اذه ىلإ رشي ملو ءامهدروب ملف ١١8 -114 زيبمتلا باب

 .48 :ةبآلا ةدئاملا ةروس (*)

 (عجرم) يميملا ردصملا نوكل كلذ زاجو (مك) ريمضلا نم لاح (اًعيمج)

 .لاحلا يف ًالماع لاحلا بحاص ىلإ فاضملا
 .ظ يف (نيلباقتم ررس ىلع) دري ملو .4 :ةيآلارجحلا ةروس (4)

 نوكل كلذ حصو .؛(مه) ةبيغلا ريمض وهو هيلإ فاضملا نم لاح (اناوخإ)
 .(مه) ريمضلاب هنع ربعملا هيلإ فاضملا نم !ًءزج (رردص) فاضملا

 .48 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (0)

 (ةلم) فاضملا نأل كلذ حصو ؛(ميهاربإ) هيلإ فاضملا نم لاح (اًمينح)
 ةماقإو فاضملا فذح حصيف ؛ميهاربإ وهو .هيلإ فاضملا نم ءزجلاك

 .دحاو ىنعملاو ؛ميهاربإ عبتا :لاقي نأك «ىنعملا حصيو ؛ةماقم هيلإ فاضملا
 : هدعبو .يبارعألا نبا هدشنأ ينيعلا لاقو . هلئاق ىلع فقأ مل زجر نم نم تيب ردص (7)

 - اًعمال باهشلاك ءيضي امجن



 -يد كلاع نبا ةيفلأ حرش

 عئاوملا نم ةمالسلا دنع اهلماع ىلع لاحلا ميدقت زوجيو
 ٌديز اًصلخم :وحن ,ءفرصتلا لك اًفرصتم ًالعف ناك ْنِإ ةضراعلا

 هبشُت ٌةفص وأ مُكْعَدأ نيحلطصُم :وحن ءفرصتلا ضعبوأ ءاعد
 ."”لحار اذه اًعرسم :وحن .فرصتملا

 ةفص وأ ءبجعتلا لعف وحن ناك نإ اهلماع ىلع مدقتي الو
 ام""”ههبشت ٍةفصو فرصتمل ضرعَي دقو !اذك نم لعفأك ؛ههبشت

 كظعال :وحن ءءادتبالا مالب هنارتقا هنمف ءهلومعم ميدقت نم عنمي
 نوك هنمو ءاًحصان كتظعأل هللاو :وحن ءمسقلا مال وأ ءاًحصان

 قل ]وأ «ارقأز كُمركملا ٌديز :وحن لآل ةلص لماعلا

 ٌردقم وأ :"'”[اًرئاز ٌتئج نأ ينرس :وحن ءدوجوم ّيردصم
 .كعدأ نأل هلصأ ءاًبئامخ كّعدأل تنك ام :وحن

 دود لعفلا ىنعم نمضتملا اهلماع ىلع اهميدقت زوجي الو

 عتاولا (ليهس) نم لاح اًملاط نأ ىلع (اًعلاط ليهس ثيح) :يف دهاشلا

 تايآلا يف ةثالثلا عاونألا دحأ سيل (ثيح) فاضملاو ؛ثيح ىلإ اًفاضم
 .ردأن اذهو ؛ةقباسلا

 .نييفوكلا بهذم ىلع ؛درفملا ىلإ ثيح ةفاضإ وهو ءرخآ دهاش هيفو
 584 /7ينيعلاو 57 /؟ يدارملاو 4/؟ ليقع نباو١5١ مظانلا نبا
 180/١. رردلاو 5١1١/١ عمهلاو 168 /* ةنازخلاو
 .(لجر) ظ يف )١(

 ,(ام) لبق واو ةدايز ل يف (0)

 .(فرحب) لصألا يف (*)
 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس (14)
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 0 ضيعت ةلاو هل [ 7فورتضو .ةراشإلا مساك .هفورح

 تلاتن» : رحن , ميظعت هب دوصقملا ماهفتسالاو ؛ةأئعم وأ هيبشتلاو

 هلوقكو '؟ #7 هيواَح ْمُهُتوُس

 ( صْنِخ نم ىْنألا ىدل ظيِسَف اًحناج اَهيْنْرُم ّنبا ّنأك -4

 هلوقكو
 0 ل 4 0 0 ما ا

 يِسارّتفا نود رجاز يديِعو ءهامج ابوهرم يللا ينإف -606

 .(فرحو) ظ ين

 انكار ةيز تنأ اه : هيلا لاكن

 .كوخأ اًملاع اًديز تبل

 مسا لماعلا نع اًبوجو ةرخأتم لاح (ةيواخ) ف ,.05 :ةيآلا لمنلا ةروس
 .لعفلا ىنعم نمضتملا (كلت) ةراشإلا

 رعاش وهو ؛لالهلا فصي :ةئثيمق نب ورمع ىلإ بسنب ؛براقتملا نم تببلا
 ةياورو .هببأ رأثب ذخالل سيقلا ئرما عم رصيق ىلإ قيرطلا يف تام ؛يلهاج
 لدب (اًحئال) رهزملا يفو (هتليل نبا نأك) :نيتعانصلا باتك يف هردص

 .(اخناج)

 .الئام :اًصناج .باحسلا نيب لهأ لالهلا نأ ينعي :اهتنزم نبا :تادرفملا

 .ريغصلا عبصألا وه رصنخلا :رصنخ .رفظلا ةصاصق :طيسف

 رخأتم فاكلا ريمضلا نم لاح (اًسناج) ف (اًحناج كنأك) :يف دهاشلا
 .هبشأ ىنعم نم (نأك) يف ام نمضتملا هلماع نع اًبوجو
 68 /؟ ةنكمألاو ةنمزألاو *5١1 نيتعانصلاو 474 ةدمعلا حرشو الةناويدلا

 07/١ يطريسلل رهزملاو ال4١ (طسف) ةغالبلا ساسأو 5١77 بولقلا رامثو
 *11١". (طسف) ناسللاو

 .هلئاق فرعي ملو رفاولا نم تيبلا (1)
 دنع اًبوجو رخأتم لاح (اًبوهرم) نأ ىلع (اًبوهرم ثيللا ينإ) :يف دهاشلا



 كتر تاس
 هلثمو

 04ج تنا ام اًنراَنَجاي 55

 ٌنمضملا ٌفرظلا كلذكو ؛هذه نم ءيش ىلع لاحلا مدقتي الف

 انيق اندتع دير وعشت « رجلا فورتخ نم «ةليدغ وأ اًرازقتتنا

 .اضلاخ كل لاملاو

 مهرثكأو ."”شفخالل اًقافو :هبتك ضعب يف هتك خيشلا لاق

 .هيبشتلا ىنعم نمضتملا (ثيللا) هلماع -
 .486 ةدمعلا حرشو "05 2718 /7؟ ليهستلا حرش

 باهش نب نابيش ءاجه يف ةديصق نم .نوميم ىشعأل ؛لماكلا نم تيبلا )١(
 :ناويدلا ةياورو ؛«يردخججلا

 ةرلافع انئرزْشتِل تناب | ةراج تنكام يتراجاب

 .ةياورلا ءذه ىلع دهاش الو

 نع اًبرجو رخخأتم برصنم لاح (ةراج) نأ ىلع (ٌةراج تنأ ام) :يف دهاشلا

 .لعفلا ىنعم ةئمضتملا ميظعتلا اهب دارملا ةيماهفتسالا (ام) هلماع

 ماهفتسا مسا (ام)و ءزبيمتلا ىلع بصنلاب (ةراج) نييوحنلا نم ريثك برعأو
 ءادتبم (تنأ)و «ةيفان (ام) بارعإ زوجي :ينيعلا لاقو .تنأ هربخ أدتبم
 .هريخ (ةراج)و
 ١414/5 يدارملاو ١1١8 مظانلا نباو 196 ةدمعلا حرشر ”5١7 ناويدلا

 598/9 ينيعلاو 1١9/١ برقملاو ٠/١" ثيدحلا بيرغ يف قئافلاو

 69/4/١. ةنازخملاو

 لماعلا ىلع لاحلا ميدقت زيجي شفخالاو 27/85 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا ()

 ٌديز :لثم ءاهيلع لاحلا بحاص دقت طرشب اًرورجمو اًراج وأ اًفرظ ناك اذإ

 ميدقت هريغو شفخألا زيجي الو ءهرجه يف اًرقتسم ٌديعسو ؛كدنع اًميقم
 -ءاهلماع ىلع لاحلا تدقت اذإ رورجملاو راجلا وأ فرظلا اهلماع ىلع لاحلا
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 بصن نع ةرصاقلا لماوعلا نم مدقت ام ىرجم نيذه ءارجإ ىلع
 ىلع ميدفتلا )ارغب نيذهل ةيزم لفح عيكشلاو :ةمدقمملا لاخلا
 ديعس :وحن ءامدقتم لاحلا وذ ناك اذإ زوجيف ءوجو نود ٍهِجو
 داما :وحن ءرخأت اذإ زوجي الو ''”رجه يف اًرقتسم
 تيِوْطَم ٌتوْمَّساَو» :''”يرصبلا نسحلا ةءارق زاوجلا ليلد

00 000 

 اًيراوتم هك هللا لوسرو ةيآلا هذه تلزن» :سابع نبا لوقو

 يف ديز اًرقتسمو ؛ديز كدنع اًميقم وأ .كدنع ديز اًميقم :لثم ءاهبحاصو

 ىلع لاحلا ميدقت شفخألا زيجيال امك .ديعس رجه يف اًرقتسم وأ ءرجه
 .هوحنو ؛ثيل اميقم ديز :لثم ؛هفورح نرد لعفلا ىنعم نمضتملا اهلماع

 زاجو ء(رجه يف) رورجملاو راجلا هلماع ىلع مدقتم لاح (اًرقتسم) نأ ىلع )١(

 اهبسني ملو هريسفث يف يواضيبلا ةءارقلاركذو :415 ةدمعلا حرش رظنا (؟)

 ١١١ ةذاشلا تاءارقلا يف هيولاخ نبا اهبسنو .١؟74 /؟ هريغل الو نسحلل

 .رمع نب ىسيعل
 يف دلو «نيعباتلا نم ؛راسي نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس ربأ وه .يرصبلاو
 يف شاعو ةباحصلا نم ددع نع ةءارقلا لخخأو ءها1ةنس ةرونملا ةئيدملا

 ةياهنلا ةياغ .ةذاشلا تاءارقلا باحصأ نم اه١١١ ةئس تام اهبر ةرصبلا

 .18 ةذاشلا تاءارقلاو 0
 ."7 :ةيآلا رمزلا ةروس ()

 ؛(هنيميب) رورجملاو راجلا هلماع ىلع مدقتم بوصنم لاح (تايوطم) نأ ىلع

 470 /؟ ءارفلل نآرقلا يئاعم رظنا .(تاواملا) لاحلا بحاص مدقتل كلذو
 ىري الو .158/7 يدارملاو ”1١٠4/7 فاشكلاو 899 - 15 ةدمعلا حرشو

 ىلع اًفطع (تاوامسلا) لعج ناكمإل زاوجلل ةجح ةءارقلا هذه يف مظانلا نبا
 .تايوطمب قلعتم (هنيميب)و ءاهب بوصنم (تايوطم)و (هتضبق) يف ريمضلا
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 ينايبذلا ةغبانلا لوقو (''”ةكمب
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 نأ مهوي .خلإ .1..ةبآلا هذه تلزن ! سابع نبا لوقو» :يدرولا نبا لوق
 تاوامسلاو) :رمزلا ةروس ةيأ يهو .لوقلا اذهل ةقباسلا ةيآلا ىلإ ةراشإلا

 الو )١١١(: ءارسإلا ةيآ دارملا امنإو ؛دارملا يه تسيلو (هنيميب تايوطم

 نبا اهنع لاق يتلا يهف «اليس َكِد نيب ْنَتباو ابي ٌتفاَط الو كيال ُْرَهْحب
 (500) 544/١ دمحأ دنسم يف امك .1..ةيآلا هذه تلزن» :#و سابع
 (ةالصلا يف ةءارقلا يف طسوتلا باب) ملسم حيحصو (1807) "87 /و

 الو (رارتم) ظفلب اهلكو ؛5١“/8١ يربطلا ريسفنر (453) 70١

 .ةياورلا هله ىلع دهاش

 هلماع ىلع مدقتم لاح هنأ ىلع ءراوتم بصنب رثألا اذهب ةاحنلا دهشتسا دقو

 ةياور امأ .(لوسر) لاحلا بحاص مدقتل زئاج هنأو (ةكمب) رورجملاو راجلا

 نم دنع اذكو .لوسرل ربخ هنأ ىلع ؛قبس امك عفرلاب (رواتم) يهف مهريغ
 يذمرتلاو 15؟ /" يراخبلا حيحصك عفرلاب وهف (راوتم) لدب (بتخم) ىور
 .517 /97 يراخبلا حرشل يراسلا داشرإو ”/06

 .وحنلا بتكو ناويدلا يف درو ام تبثأو (هيف) خسنلا عيمج يف

 ورمع نب ةعرز اهب بطاخي ةديصق نم ؛ينايبذلا ةغبانلل ؛ لماكلا نم ثيبلا
 .يبالكلا

 :زرك نبا .هموق لجرلا طهرو :ءةرشعلا نود ام طهرلا :طهر :تادرفملا

 يبقحم .ةبض ينيب نم لجر مسا :يرهوجلا لاقو ءروك نب ةفيذححم نب ديزي
 ؛عرد هدرفم : مهعاردأ .هتلحار ىلع هفلخ هلعج هداز بقحأ نم : مهعاردأ

 .ءاحلا مضي :راذح نبا ةعيبر .ةياقولل بورحلا يف سبليو ديدحلا نم منصي

 .دسأ ينب نم لجر

 راجلا هلماع ىلع مدقتم لاح (يبقحم) نأ ىلع (مهيف يبقحم) يف دهاشلا

 .رئاج كلذو ؛(مهيف) رورجملاو
 - مهعاردأ يبقحم نإ مهضعب لاق دقو .هيلع ساقي ال ذاش اذه١ : ينيعلا لافو
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 هلثمو

 ""اًرصن الو ٌءالو ْمِدَعَي ملف مكيدل هَلْ ٌئداب وهو ٌفْوَع ذاع انب -4

 يف عطق هنإف ؛هردق ةلالج عم خيشلا نم بجع اذهو

 اهريغ يف عطقو ءرجه يف اًرقتسم ديعس : وست رودك *' ”ةيفلألا

 لماعلا ىلع اهميدقت ّْذشو .لالدتسالا '؟”اذهب لدتساو :"””هزاوجب

 :هلوقك اًهيبشت نمضملا

 )0غ(

00 

 ةرف

04 

 17٠١, /* ينيعلا .«ذوذشلاب مكح الو هيف دهاش ال ٍلئئيحف ؛حدملا ىلع بصن
 ؟1 0 يثور "1 ليهستلا حرشو 87 ,ا/77 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 05 ناويدلا

 674 ليلعلا ءافشو 154/7 يدارملاو 17١ مظانلا نباو 477 ةدمعملا حرشو

 .447 (زوك) حاحصلاو 414/7و 7/4/5 رحبلاو 18١/7 ينومشألاو

 .هلث اق ىلع فقأ ملو ليولعلا نم تببلا

 اهلماع ىلع تمدقت لاح ةلمجلا نأ ىلم (مكيدل ةلذ ئداب وهو) :يف دهاشلا

 .«فنصملا دنع زئاج وهو ؛فرظلاب رورجملا لاحلا بحاصو (ىدل) فرظلا
 .مهضعب دنع ذاش

 م6 حيرصتلا حرشر ااا 7+ ينيعلاو "7 /؟ دعاسملاو ١ مظانلا نبا

 .187/7؟ ينومشألاو

 :77" :ةيفلألا يف كلام نبا لاق

 رجه يف اًرقتسم ديصس وحن ردنو نأكو تيل كلتك

 ربخمب اًقوبسم ٌرج فرح وأ اًفرظ دماجلا ناك نإف» ١١١: ليهستلا يف لاف

 اذكوه.رج فرح وأ اًفرظ ناك نإ ةّرقب لاحلا طيسوت حصألا ىلع زاج هنع
 نسحلا ةءارقب اذهشتسم زاوجلا ىلع هيف صن دقف 2475 ةدمعلا حرش يف

 لوسرو) سابع نبا ثيدحو ؛تايوطم بصنب (هنيميب ٍتايوطم ٌتاوامسلار)
 .(ةكمب ايراوتم هللا

 .(اذه) ظ يف
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 "”كولم متنأ َكيلاعص ٌنْخنو ةلاع 'ا'انثأ انّرِيَمُت -8

 .مككلم يف مكلثم انتكلعص يف نحن : ىنععب
 ام ىلع اًدئاع اًريمض سبال اذإ اهبحاص ىلع اهميدقت بجيو

 امإو :.هرخأ ديز رصان ءاج ةوحل :ةفاضإب امإ «لاحلا ننال

 .هنع ضرعملا ديزل اًعضاخن رم : وحن «اهريغب

 امأ :وحن يف اهلماعو اهبحاص ىلع لاحلا ميدقت بجير

 اًرسب انتلخن ٌرمتو ها اعف ورمع نم عفنأ اًدّرْفَم كرو . تنحف اًعرسم

 , اًبطر هنم بيطأ

 .هزاوج ىلع صن لب ؛زئاج هنأ مهوي : 20 5 5 ) ”'هحرش يف هنبا مالكو

 .(ءانبأ) لصألا يف )١(
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛براقتملا نم تببلا (؟)

 (نحن) نم لاح (كيلامص) نأ ىلع (اكولم متنأ كيلاعص نحنو) :يف دهاشلا
 دانسإ نم دافتسملا هيبشتلا ىنعم امهيف لماعلاو (متنأ) نم لاح (اكولم)و
 انتكلعص لاح يف نحن ىنعملاو ؛متنأ هربخ أدتبم نحنف (نحن) ىلإ (متنأ)
 .حراشلا ركذ امك ذاش اذهو .مككلم لاح يف مكلثم
 ليلعلا ءافشو ١/5" دعاسملاو 491 ةدمعلا حرشو "47/7 ليهستلا حرش
 دهاوش حرشو "14/5 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 458 ينغملاو ة*

 ./5 رئاظنلاو هابشالاو 445 يطريسلل ينغملا

 نع ةجرد طحنا نإو ليضفتلا لعفأ امأو» :ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا لاق ()

 يف ام هيف نأل ؛دماجلا لماعلا ىلع ةيزم هلف هب ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مسا

 اًقفاوم لعجف :هنزوو لعفلا فورح نمضتب هقوفيو ؛لعفلا ىنعم نم دماجلا
 وحن ؛نيلاح نيب طسوتي مل اذإ هيلع لاحلا ميدقت عانتما ين دماصلا لماعلل

 اذإ هيلع ميدقتلا زاوجج يف لعافلا مسال اًقفاوم لعجو ءاًرصان مهؤفكأ وه

 -عارسب اذه :هلثم و ءاناعم ورمع نم عفنأ اذرفم ديز :وحن ؛نيلاح طسوت



 تتالاسلط 2
 )000( 3 7 . ١

 هك رطبع ىف هبوجوب حا عشو
 : ةرتنع ("”لوقك ١ عمجب اهبحاص ددعتل لاحلا ددعت زوجيو

 "سيبو َكْبَبِيلأ كناذو جرن نْيدرَف ينفلن ' ””ام"”ىنم

 رخآلا لوقك قيرفتب وأ

 ,.7"1 ١81- .«ءابطر هنم بيطأ -

 "18/7 ةيفلألا حرش يف يلدنألا هللا دبع وبأ اذه يف مظانلا نبا قفاويو

 راتخا روهمجلاو .«نهي مل زاجتسم» ؛لوقي وهف ؛مظانلا ةرابع رهاظ وهر
 ,1884/7؟ يدارملا رظنا ,هبجوي ملو ميدقتلا

 .4؟58 ةدمعلا حرش )١(

 .(ةرتنع هلوقك) طا يف (؟)
 ,ميملا كود (يت) ظ يف رف

 .مو لصألا نم (ام) تطقس (14)
 .هدسحي ةرامع ناكو «يسبعلادايز نب ةرامُش وجهي ؛ةرتنعل ؛رفاولا نم تيبلا (4)

 :فجرت .نيزربو ه.نيرلخ :ىوريو ؛نيدرفنم :نيدرف :تادرفملا

 ؛ كيتيلأ .ةيلألا فرط يهو «ةفنار اهدرفم :فئاور .برطضت هدعرت : ىوريو
 نم بلطت اهنأكو .كسفن فختست :؛اراطتست .ةزيجعلا يهو ؛ةيلأ ةينثت

 .فوخلا ةدش نم ريطي نأ اهبحاص
 ىلع دلاعلا رتتسملا لعافلا نم لاحلا ىلع بوصنم (نيدرف) : يف دهاشلا

 ةددعتم لاحلاف .(ينقلت) يف (ملكنملا ءاي) هب لوعفملا نمو بطاخملا
 .ىنثملا ظفلب لاحلا تءاج دقف كلذك اهبحاصر
 مظانلا نباو 15١ ةدمعلا حرشو ال00 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ال8 ناويدلا

 ليلعلا ءافشو ”١74/7 ينيعلار م//6و6/4١١1و 20/5 شيعي نباو 3”

 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 19/١ يرجشلا نبا يلامأو 40 ١/ صصخملاو 6

 5٠١/5 و 4الال "84/7 ةنازخلاو 51١7 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 57

 ,45 /؟ رردلاو 5/7 عمهلاو “8١ ال41 /؟ تايرصبلا لئاسملاو اضرع

 رص



 5 كللاع نبا ةيفلأ حرش

 000 رم
 ماوباصأف ه هُيدج : اًفئاخ هْيرخأ ينبأ يَِقْل

- #١ ٠ 

 سيقلا ئرما "”لوقكو :

 - "ِلْجَرُم ِطْرِم َلايذأ انرثإ ىلع انءارو ٌرجت يشمأ اهب ثجرخ

 .هلئاق فرعي ملو ؛ لمرلا نم تيبلا 010(

 هيدجنمو ؛ينبا نم لاح اًفئاخخ نإف (هيدجنم اًفئاخ هيوخأ ينبا) : يف دهاشلا

 ددعتو لاحلا تددعت دف (يقل) نيلاحلا يف لماعلاو 0 نم لاح

 .دحاو لماعلاو اهبحاص

 ١84/5 ينومشألاو ”1١8/7 ينيعلاو 5١/5 دعاسملاو 477١ ةدمعلا حرش
 20١/1١, ليقع نباو

 .(لوقو) ظ يف (؟)
 يفن ؛هزجعو هردصل تاياور ةدعب درو دقو «سيقلا ئرمال ليوطلا نم تيبلا (9)

 :(رين) ناسللا

 لججرم طزِمرين انيرثأ ىلع 2 انءارو رجت يشمت اهب تمقف

 .(ليذ) :ينزوزلاو عماوهلا عمهو ناويدلا ةياورو
 هرخآ نأ 145 جاجعلا ناوبد يفر “١ تاروهشملا عستلا دئاصقلا حرش ينو

 عماوللا رردلاو 4١يئزرزلل تاقلعملا حرشو ؛ميجلا لدب ءاحلاب (لحرم)

 .اهريغو
 وأ زخخ نم ءاسك :طرم .ءاسكلا فارطأ وهو «ليذ عمج لايذأ :تادرفملا
 .ءاحملاب لحرم اذكو .شوقن هبف :يأ : لجرم .فوص

 نم لاح (يشمأ) ةلمجف «قباسلا دهاشلاك (رجت يشمأ اهب تجرخ) : يف دهاشلا

 لماعلاو (اهب) ءابلاب رورجملا ريمسضلا نم لاح (رجت) ةلمجو ؛تجرخ يف ءاتلا

 .دحاو لماعلاو اهبحاص ددعتو لاحلا تددعت دقف (جرخخ) ديحاو امهيف

 ١5١/5 يدارملاو 858 ليلعلا ءافشو 477 ةدمملا حرشو ١489 ناويدلا

 90٠١ 507 يطوبسلل ينغملا دهاوش حرشو 787/7 ةيفاشلا دهاوش حرشو

 5١١/١. رردلاو 5744/١ عمهلاو
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 7 ليزجلاو نسحلا أرق :هدارفأ دنع قيرفتب اهددعت زوجيو

 "© د ةَمِأَ ةَصِناَح»

 .هلماع دّكؤي ام اهنم ٌةدّكؤملاو ءاهريغر ةدّكؤم لاحلاو

 راو 00 37 رك ع

0 

 وقك ل 4 ساّنلِل كسار : لثم ٠ ءاّطفلو ىئعم 5

 "ًئان دبع "تقفاو اًمئاق مق اًمئاقف مق 0

 لاخن روصنم نب ديزي هانبأل اًبدؤم ناك ؛كرابملا نب ىيحي دمحم وبأ وه )١(
 "098/5 ةياهنلا ةياغ ه707 ةلس ورمب يفوت ,يديزيلاب بقلف يدهملا

 ١4. ةذاشلا تاءارقلاو

 ." :ةيآلا ةعقاولا ةروس (؟)

 نم نالاح امهنأ ىلع .014/7 فاحنإلا يف امك ؛«يديزيلا أرق امهبصنب
 يبطرقلا ريسفت يفو .(تعقو) لعاف نم وأ (ةبذاك) اهلبق فصولا يف ريمضفلا

 طيحملا رحبلا يفو .يفقثلا ىسيعو (يرصبلا ينعي) نسحلا اهب أرف 1١
 نباو ؛ةويحوبأو ؛.ىسيعو ؛نسحلاو يلع نب ديز هب أرق 73014- 4
 بستحملا رظناو .هرايتخا يف يديزيلاو .ينارفعزلاو ؛مسقم نباو ءةلبع يبأ
 ناربخ امهنأ ىلع عفرلاب روهمجلا أرقو ١95١. ةذاشلا تاءارغلاو 5

 .يه :هريدقت فرذحم أدتبمل
 هل ةقفاومو (اوثعت) لماعلل ةدكؤم لاح (نيدسفم) ف +5٠ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (6)

 .ظفللا يف ال ىنعملا يف
 (ىلو) اهلماعر لاح (اًربدم) ف ؛ةقباسلا ةيآلاك 1٠١١ :ةيألا لمنلا ةروس (84)

 .ظفللا نود ىنعملا يف هل ةقفاوم بفصو يهر

 فصر لاحلاو (انلسرأ) اهلماعو .لامح (الوسر) ال4 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (8)

 .ىنعملاو ظفللا يف لماعلل قفاوم

 .(تفداص) ظ يف )١(

 -(امئاص تيسع ينإ ينحلت ال) :ىوريو .اهمسا ىلع فقأ مل ةأرمال زجر نم (0)
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 لثم نيقي نايبل يهو اهظفل ريخأتو اهلماع رامضإ
 (37يبسن اهب افورعم ةراد نبا انأ +4

(010 

 وه :وحن ءميظعت وأ ءاميرك اًعاجش نالف انأ :وحن ءرخف وأ

 .(تقفاو) لدب (تفداص)و
 امئان اًدبع تيأر امئاق مق اًمئاق مق :يرجشلا نباو صئاصخلا يفر

 اًملاس الإ عجرت ال كنإ :يئاثلا تيبلل رردلا ةياورو
 .اهيف دهاش ال ىرخخأ تاياورب دهاشلا يورو

 .ىنعمو اظفل (من) اهلماعل ةدكؤم لاح اًمئاق نأ ىلع (اًمئاف مق) :ين دهاشلا
 .ةقباسلا ةميركلا ةيآلاك
 ”01//؟ ليهستلا حرشو 47/١" يرجشلا نبا يلامأو 1١/7 صئاصخلا

 اال /5 ةنازخلاو ١184 /" ينيعلاو 258 ليلعلا ءافشو ”١77 مظانلا نباو

 ١11١. /؟رردلاو 119/7 ممهلاو

 َرِهَُش ءرعاشلا مأ ةرادو «يعوبربلا ةراد نب ملاسل ؛طيسبلا نم تيب ردص
 وجهي ةديصق نم وهو .سيق نب نافطغ نب هللا دبع ينب نم عفاسم هوبأو ءاهب

 :هزجعو .يرازفلا ريبأ نب ليمز اهب
 راع نم ساسللاي ةرادب لهو

 ةلمجلا نرمضمل ةدكؤم لاح افررعم نإف (اًفورعم ةراد نبا انأ) :يف دهاشلا
 .(ةراد نبا انأ) اهلبت ةيمسالا

 يرجشلا نبا يلامأو ١/8" و 778/7 صئاصخلاو 1 ملعالاو ةياوييتس

 ١١ مظانلا نباو 54/7 شيعي نباو /55 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشرا 86 /؟

 امد /* ينيعلاو 11١7 /؟ يدارملاو 1١/7 دعاسملاو 054 ليلعلا ءافشو

 ١//6801, ةنازخلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك©<ير

 .كلذ ريغوأ ؛"”ليعو وأ رغاصت وأ ريقحت وأ ءاَبيِهَم ًاليلج نالف

 ءْنَلُك ٍلابقتسا ليلدب "اَرَّدَصُم ريغ ًةيربخ ٌةلمج لاحلا عقتو

 اولميهأ لاَ :لثم ءاهبحاص ريمض ىلع ةليتشُم «””سيفنت فرحو
 + تأ نيج : لثم .هماقم موقت واو ىلعو ا دع ضف | وكس ب

 1 ل لدا اموجحم نا "هوك كيو كذا
 3 وان وهو ديز ءاج هلمو دسم 0 ثآَو

 واولا نع "الب يفنملا عراضملاو تبثملا عراضملا ينغتسيو

 هلوق ردنو ةةديصلاب

 ىلإ اًريقف كدبع انأ : رغاصتلا لاثمو .اًروهقم اذوخأم نالف وه :ريقحتلا لاثم )١(

 .يبضغ ينّئاف كنم انكمتم نالف انأ ؛ديعولا لاثمو .كوفع
 .(ردصم) مو لصألا يف 030

 ىلع لدي نلو نيسلا دعب ام نال ؛لعفأس تئج وأ ؛لعفأ نل تئج لاقي الف (5)

 .لبقتسملا نم ينأتال لاحلاو .لابقتسالا
 ةلمج ربخلاو أدتبملا نم (ودع مكضعب) ةلمجف .؟74 :ةيآلا فارعألا ةروس (8)

 .(مكضعب) يف بطاخملا ريمض وهو ؛طبارلا ىلع ةلمتشم لاح ةيمسا
 ةلمج ربخلاو أدتبملا نم (ةبصع نحئر) ةلمج ١5. :ةيآلا فسوي ةروس (0)

 :واؤلا ظبارلاو لاف ةمسضا
 متنأو) ةلمج .ظ يف (دجاسملا يف) درت ملو ١1817 :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 ريمضلاو واولا طبارلاو .لاح ةيمسا ةلمج ربخلاو أدتبملا نم (نوفكاع

 .(متنأ)

 .(نل) مو لصألا يف (0)
 دمحم ءاج :واولا نم لاخ تبثم عراضمب ةردصملا لاحلا ةلمج لاثم (48)

 -نإف .ءواولاو ريمضلا نيب لاسلا هذه يف عمجلا روجي الو .؛كحضي
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 01 اي عئهرأو ُثوجن ُمُهَريِفاَظأ ُثيشخ املف -6
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 ف

 ل تدل ليس لدم نام 1 اًميِقَّئْساَف» : 3 ”ناوكُذ نبا ةءارقو

 قولا ايفختب "”6نرْمَلْعَ للص هم

 اهئارتقا مرل دقب ا نم لاحلا ةلمج 3 اذإ امأ .لوأ ءيش درو

 . < مكحيلإ و هلا ُلوُسَر نأ تولت دَقَو يودون مل» :ىلاعت هلوقك ءواولاب
 امأ 00 ىرأ ال يلام) :ىلاعت هلوق الب يفنم عراضمب ةردصملا لاثمو

 .ريمضلاو واولا نيب عمجلا زوجيف ءال ربغب يفنملا

 ؛دايز نب هللا ديبع فاخ ناكو .يلولسلا مامه نب هللا دبعل « براقتملا نم تيبلا

 .كلام همساو هفيرع هدي يف كرثو ؛ديزيب راجتساو ماشلا ىلإ هنم برهف
 .تصلخت ؛توجن .مهتحلسأ يلعي .روفظأ عمج : مهريفاظأ :تادرفملا

 لاحلا ةلمج ةطبارلا لاحلا واو تقحل دقف (اكلام مهنهرأو) :يف دهاشلا

 ءافتكالا تبثملا عراضملا عم سايقلاو ؛ردان اذهو :؛تبثم عراضمب ٌةردصملا

 ةلمجلاو ءواولا دعب أدتبم رامضإ ىلع تيبلا جّرخ دقو .واولا نود ريممفلاب
 .لاح ةيمسالا ةلمجلاو ؛مهنهرأ انأو ريدقتلاو هربخ هدعب

 بيلذهت و 777 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر 758 /4١و 75/١8 صصخملا

 ١4 مظانلا نباو 048 ليلعلا ءافشو ١00/١ برقملاو 518 قطنملا حالصإ
 ١86/١ صيصنتلا دهاممو 14١ والهمع785/١ والدرر١/ 7١7 /# ينيعلاو

 .1428 ءارعشلار رعشلاو

 ءاروشاع مويدلو ؛ماشلاب ءارقإلا خيش . يقشمدلا يشرقلا يرهفلا دمحأ نب هللا دبع

 .1*4 ١/ ةياهنلا ةياغ .ه؟ 17 ةنس نم لاوش رخآ يف يفونو ءه10/7١ ةنس

 مه :ةيألا سنوي ةروس
 فيفختو ؛ءابلا رسكو ؛ةيئاثلاديدشتو ءاثلا حتفب ؛ينوجادلاو ناوكذ نبا أرق

 (ًراضن ال) :وحن ؛يهنلا اهانعمر ةيفان (ال) نأ ىلع (ِناَعِبْتَت) ةروسكم نونلا
 الو) يفنملا عراضملاب ةردصملا لاحلا ةلمج نأ ىلع حراشلا دهشتسا اهبو

 .ردان اذهو ؛واولا هعم ءاج لب (نينثالا فلأ) ريمضلاب فتكت مل (ِناعْْتَت
 بهذم ىلع ةفيفخلاب دكأ ؛ ليقو .تفشخ ةليفثلا ديكوتلا نون نونلا : ليقو

 ءةجحو 04 ةذاشلا تاءارقلا يف امك ؛هرماع نبا أرق اهبو .ءارفلاو سنوي



 كلام نبا ةيفلأ حرش جمود

 نرلعجيو .واولا هذه دعب أدتبم نورمضُي نييوحنلا قاذحو

 ا ' | 9 .(0) 0 1 1
 : لثم و ع روث و .هربخ عراضملا

 0-20 الاو 7 كلون نكتب ا مَ ٍلَضَقَو هن 0 0 نب اوماقنَ»

 ةرثنع 50 .واولاب

 "مضض نبا ىلع ٌةرئاد برحلل زدت ملو ثومأ نأب ُتيشخ دلو -7

 ينك دكا حب ْملَو ك بأ لت أذ : لثم امهنيب عمجلاو

 هلوقكو

 55 تاءارقلا -

 ءاهناكسإو ةيناثلا ءاتلا فيفختب (ُناعَبْنَن) :ناوكذ نبا نع دهاجم نبا أرفو

 ءابلا رسكو اهحتفو ءانلا ديت نوقابلا أرق و .نونلا ديدشت عم ءابلا حتفو
 نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلاو 1١4/1 فاحتإلا .(َناَعْنَت) نونلا ديدشتو

 8/١" يربكعلاو ١

 .(رثكو) ظ يف )١(
 ١,74 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

 ملب يفنملا عراضملاب ةردصملا لاحلا ةلمج نأ ىلع حراشلا اهب دهشتساو

 .(مه) وهو ءواولا نع ريمضلاب ءافتكالا اهيف رثكي (ءوس مهسسمي مل)

 نكي ملو) :ينومشألاو ينيعلا ةياورو .يسبعلا ةرتنعل ؛لماكلا نم تيبلا (*)

 .(ةرئاد برحلل

 ًالاح ملب يفنملا عراضملا ءاج دقف (ةرئاد برحلل ردن ملو) :يف دهاشلا
 .ريثكلا ىلع ريمضلا نع واولاب ىفتكاو
 ةنازخلاو148/ ينيعلاو 047 ليلعلا ءافشو ١18 مظانلا نباو 184 ناويدلا

 ,١191/؟ ينومشالاو اًضرع 0١
 يف (هيلإ) يف ريمضلاو واولا ناطبارلا عمتجا دقف 9417 :ةيآلا ماعنألا ةروس (8)

 هيلإ حوي ملو) :ىلاعت هلوف يف ملب يفنم عراضمب ةردصملا ةيلاحلا ةلمجلا
 .ريثكلا ىلع (ءيش



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 (”ريلاب انّمَمَّناو ةملوانتف ةطاقسإ درت ملو ُفيصنلا طقس 70

 الإ دعب امإ ؛«يضاملا عم ريمضلاب ىنغتسيو واولا عنتميو

 وأ لبق اًمِإو ."”نومرمتسي وي أوثناك الإ لوسي ني مِهِيْأَي امه :لثم
 هلرقك
 "الِخب وأ ًداج هيلع ٌحِشَت الو الدعوأ َراج اًريصن ليلخلل ْنُك 4

 يذ ٌريمض هم 7ناكاو ءْوَأ لبق الو ءالإ دعب نكي مل نإف
 َقَضَلَب ءدم ويمر

 دقو ملغ يل ُنِوكَي ّنَأَط :لثم ٠ انه وارلاو هقدر لاكلا

 فصو يف ةروهشملا هتديصق نم ينايبذلا ةغبانلل ؛لماكلا نم تيبلا )١(

 .ةدرجتملا

 عراضمب ةردصملا لاحلا ةلمج تءاج دقف (هطاقمإ درن ملو) :يف دهاشلا

 .(درت) يف رتتسملا ريمضلاو واولاب ةلرتقم ملب يفنم

 */7١١ ينيعلاو 047 ليلعلا ءافشو ١6 مظانلا نباو 9” ناريدلا

 ١9/5. ءارعشلاو رعشلاو 141/5 ينومشاألاو

 ريمضلاب ضامب ةردصملا لاحلا ةلمج تفتكا دقف 2*7 :ةيآلا سي ةروس (؟)

 .الإب لعفلا قبسل اظبار (اوناك) يف
 مالك نم هنأ ينيعلا ىريو .هلئاق ىلع فقأ ملو .طيسبلا نم تيبلا (9)

 .نيثدخملا
 « ضامب ةردصملا ةيلعفلا ةلمجلا نم لاحلا ءاج دقف (َراج) : يف دهاشلا

 هلثم هيلع فطع ثيح اظبار (ليلخلا) ىلع دئاعلا رتتسملا ريمملاب ينئكاو

 .(الخب وأ داج) :يف لاقي كلذ لثمو ؛(الدع وأ) :هلوق يف رأب
 عمهلاو 5١7/8 ينيعلاو ١14 يدارملاو ١8 مظانلا نباو 458 ةدمعلا حرش

 ,188/؟ ينومشألاو ٠١/١ رردلاو 01

 .واولا نود (ناك) لصألا يف (4)
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 274« ةهرودُص ُتَرِوَح 90ج 000 لثم ٠ "نينو ةليخاوأ جا 3 1

 : لثم .ءاهدحرو ءاولاب نرق وأ ا 3 ادعس انئعلضي .وذله» : لثمو

 يف تاكو سبأ حش ىداتر» :لثمو 5 ”هاوُدَمَقَو ميناوخإل ولاَ َنيِدْلاَه

 هلوقك ءاهدحو دقب لرق وأ 8 7 لْنعَم

 "””اطاوهلا تايراشلاو اهفراعم ىلبلا ريغ دق رادلا عرب ٌتففو 4

 :ةثالثلا طباورلا ةميركلا ةيآلا يف تعمتجا 4٠ :ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(
 .ينغلب يف (ملكتملا ءاي) ريمضلاو دقو واولا

 .دقو ؛واولا نم ينعي )١(

 ةلمج نركل (مهرودص) يف اظبار ريمضلا ءاج 9٠ :ةيآلا ءاسنلا ةروس ()

 لبق الو (الإ) دعب نكي مل ضضامب ةردصم (مهرودص ثترصح) لاحلا
 .(وأ)

 تلخف (تدر) ضامب ةردصم لاسصلا ةلمج تءاج ١6" ةيآلا فسوي ةروس (4)

 .(تدر) يف رئتسملا ريمضلاب تفتكاو ءدقو واولا نم

 .اهدححو واولا طبارلاو ةيلاح (اودعقو) ةلمج 118 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (0)

 .اهدحو واولا طبارلاو ةيلاح (ناكو) ةلمج 147 :ةيآلا دوه ةروس )١(

 :ىوربو .ثراحلا نب نامعنلا اهب يثري :ينايبذلا ةغبانلل ؛ليوطلا نم تيبلا (0)

 .(اهفراعم) لدب (اهملاعم)

 اذإ بوثلا يلب نم وهو .دهعلا مداقت :ىلبلا .لزنملا !عبرلا :تادرفملا

 :تايراسلا .راثآلا نم لزنملا هب فرعي ام :اهفراعم .مدقلا ببسب قلولخا
 الو ديدشلاب سيل عباتتملا رطملا :لطارهلا .ًاليل رطمت يتلا بحسلا
 .نيللا
 ؛«ضامب ةءردبملا ةلمجلا نم لاحلا ءاج دقف (ىلبلا ريغدق) :يف دهاشلا

 .اعم امهب طبرلا بلاغلاف ليلق اذهو ءواولا نود (دق) طبارلاب يفتكاو

 0494 ليلملا ءافشو مظانلا نباو 18' ةدمعلا حرشو ١١8 ناويدلا

 ,١19١/؟ ينرمشألاو ”7٠١ ينيعلاو 48/7 دعاسملاو



 - 1: للام نبا ةيفلأ حرش

 هلثمو

 00 و 1. : هسا ىم 1 ءاار
 "اًراقو تيستكاو تيلشتف ثدصف يبيش حال دف يب ثرصب 1٠-

 يذ ريمض مدع نإ اًبوجرو يضاملا واولا“"'[و دق] بحصتو

 هلوقك ؛لاحلا

 ""لضفتُملا َةَسْبِل الإ ٍرتْسلا ىدل اهبايث مونل ضن دقو ُتئجن ١-

 ةيمسالا ةلمجلا يف واولا نع '”ريمضلا ءانغإ رثكيو

 : هلثمو 6*2 .كَحِلا َبْقَمُم ال ُهكَحَي ُهَئاَوظ : لثم «ةدكؤملاريغ

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛فيفخلا نم ثيبلا )١(
 لعفلاب ةءردبملا ةلمجلا نم لاحلا ءاج دقف (يبيش حال دق) :يف دهاشلا

 .قباسلا دهاشلا يف امك ءواولا تود (دق) طبارلاب يفتكاو (حال) ضاملا

 .48/؟ دعاسملاو 107 ةدمعلا حرش

 .ظ نم ةدايز (و دق) (؟)

 .سيقلا ئرما ةقلعم نم ليوطلا نم تيبلا (5)
 .صيمقلاك مونلا دنه سبلي ام : لضفتملا ةسبل .تعلخ :تضن :كتثادرفملا

 لعفلاب ةءودبملا ةلمجلا نم لاحلا ءاج ثيح (تضن دقو) :يف دهاشلا

 يذلا لاحلا بحاصل دئاعلا ريمضلا نم هولخل ؛دقو واولاب نرتقملا يضاملا

 .سيقلا ؤرما وه
 00٠١ ليلعلا ءافشو 487 ةدمعلا حرشو 774 /؟ ليهستلا حرشو ١44 ناويدلا

 ؛194١/١ عمهلاو١/١5١ برقملاو 710 557/7 ينيعلاو ١/١/7 يدارملاو

 5١4 :151/1رردلاو <74

 .(ريمضلا ءانغإ) لدب (ىغلا) م و لصألا يف (4)

 تعفو ةيمسا ةملمج (همكحل بقعم ال) ةلمج ١# :ةيألا دعرلا ةروس (0)

 .واولا نع (همكح) يف ريمضلاب تلغتساو ءالاح



 كلام نبا ةيفلأ حرش 5000

 (00اَصْلَصَتَت اهؤانحأ اَبَرَق ُتَرَس 1
 (592 ,٠

 هلوقكو
 ديالا َباَدَه ّضرألا نوفحلي ْمِهِب كسلا ّقَبَع اوحار مث -7

 .برعلا ةيمال ةروهشملا هتديصق نم يدزألا ىرفنشلل .ليوطلا نم تيب زجع )١(
 :ناويدلا يف هردصو

 امدعب ٌرْدَكلا اطقلا يرآسأ ُبرشتو

 بسنأ ؛ناويدلا ةياورو .(ردكلا) ّرجو .ملكتملا ءاي نود .راسأ :يورو

 دجت الف ؛هبرشيو اطقلا لبق هلصيو ءاملا ىلإ يدتهي هنإف ءرشفلا ىنعمل

 .(اهؤانحأ) لدب (اهؤاشحأ) :يورو .ءاملا ةيقب الإ ءاطقلا

 ؛ةمامحلا هبشي رئاط :اطقلا .ءاملا ةبقب وهو ءرؤس عمج :رآسأ :تادرفملا

 عمج ؛لادلا نوكسو .فاكلا مضب :ردكلا .ءادتهالا يف لثملا هب برضي

 .اهبناوج :اهؤانحأ .اًدغ ءاملا درول ليللا ريس :اًبَرَق .اطقلا نول وهو ءردكأ

 .توصت : لصلصتت

 تنغتساو «ًالاح ةيمسالا ةلمجلا تعقو دقف (لصْلَصَتَت اهؤانحأ) :يف دهاشلا
 .واولا نود اًطبار (اهؤانحأ) يف ريمضلاب
 ةدمعلا حرشو 84 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 774/7 ليهستلا حرشو 75ناويدلا
 5١077/7. ينيعلاو 04 ليلعلا ءافشو ١78 مظانلا نباو 09

 .(هلثمو) ظ يف )0

 .يركبلا دبعلا نب ةفرطل ؛لمرلا نم ثيبلا (9)

 ضرالا ىلع مهرزأ نورجي :نروفحلي .هتحئار :كسملا قبع :ثادرفملا

 عمج :رزألا .رازإلا فرط هب دارأو .لخنلا فعس بادهلا :باده .ءاليخ

 1 .رازإ
 تنغتساو ًالاح ةيمسالا ةلمجلا تعقو دقف (مهب كسملا قبع) :يف دهاشلا
 -:هلوقف ءرخآ دهاش تيبلا ينو .واولا نود اظبار (مهب)يف ربمضلاب



 -ي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ."”هلعلل ريمفلا ةّيِنِب واولا نع ءانغتسالا ''هيوبيس اأو

 .هنم :يأ ؛مهردب ٌزيفق ٌرَبلاب تررمك

 ببر ال بتكلا كِلذ» :لثم واولا تعنتما ةدكؤم تناك ولف
 :: هلوقك ريمضلاو واولا عامتجا سيلب ةرذصملا يف رثكألاو ع

040“ 

 ن8

 (*لوُفْع هنع تنأ ريخب يصوُتو هّئنَمِي ّتسلو ىهنت يبس ْنَعأ - -11

 هلوقك واولا درفني دقو

 اظبار ريمضلاب تفتكاو عراضمب ةءودبم ةيلاح ةيلعف ةلمج (ضرألا نرفحلي) -
 .واولاو دق نود

 044 ليلعلا ءافشو ١8 مظانلا نباو 155 ةدمعلا حرشو 88 ناوبدلا

 رداونو “65/5 طيحملا رحبلاو 07 ينومشألاو ٠١8 /“ ينيعلاو

 787/١., تاطوطخملا

 عارذ رادلا تعب :لوقت نأ زوجي نأ ليلخلا معزو» 1917/١: هيوبيس لاق )١(

 نازيفقلا ربلا تعبو .مهردب ناعارذلا يراد تعب :لرقي هنأ معزو ...مهردب
 .اهنم ناعارذو «هنم عارذ :ريدقتلاو ,!مهردب

 .(ملعلاب) ظ يف (5)
 طبارلاو ءالاح تعفو ةيمسا ةلمج (هيف بيرال) .؟" :ةيألا ةرقبلا ةروس (*)

 .اهلبق امل ةدكؤم لاحلا ةلمج نوكل ؛واولا عئتمتو (هيف) يف ريمضلا

 .(ائيس ينعا) ظ يف (4)

 00 كارو 0 عدلا ملو ا” ))

 يف ريمضلاو راولا ل 50 تسلو) 006

 .بلاغلا وه ادهو ل ةردصم ةيلاحلا ةلمجلا نأ ؛(تسلو)

 15/5 ليهستلا حرش



 هلا ا يلا نش
 01( : هم ريغ ِتاَربّسْلا يف ربصلاو ةَدُع كلمأ ٌتسلو ًهاتشلا مهد -6

 هلوقك ريمضل هلأ درفني دقو

 ل مل "ينقل قا ًءاشّرلا هفك يف ىرج اذإ -5

 .«طرش باوج ىف اًرزاوج اهيف لمع ام فذحي دق لاحلاو

 :كلوقك .يفن باوج وأ (©4ناَبكي أ الاب مُشْفِج نيه :لثم
 ُبَسْحيأظ ىلاعت هللا لاق ."”قلطنت ْمَل :لاق نمل ءاًعرسم ءىلب

 رردلاو ةدمعلا حرش ةياورو .هلئاق ىلع فقأ ملو «لماكلا نم تيبلا (؟)

 .(عيضم) لدب ءاي نود (عيطم) ليهستلا حرش يفو (يعيطم)
 ةادغلا :تاربسلا .دربلا ةدش هيقي ام :ةدع .لخد :ءاتشلا مهد :تادرفملا

 .ةدرابلا

 نال ؛ريمضلا نرد اطبار واولاب يفتكا دقف (ةدُع كلمأ تسلو) :يف دهاشلا
 .ليلق كلذو سيلب ةردصم ةيلاحلا ةلمجلا

 ١/*5١. رردلاو 155/١ ممهلاو 55١ ةدمعلا حرشو 757/7 ليهستلا حرش

 .(ليلقلا) ظ يف (؟)
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ءزجرلا نم تيبلا (7)

 .رثبلا :بيلقلا .ولدلا لبح :ءاشرلا :تادرفملا

 سيلب ةردصم ةيلاحلا ةلمجلا تءاج ثيح (ءام هيف سيل) :يف دهاشلا

 .واولا نعريمضلاب ىنغتساف

 زاجعإلا لثئالدو 45/5 دعاسملاو 15١ ةدمعلا حرشو 717/7 ليهستلا حرش

, 

 هللاو .هريدقت فوذحم لماعلاو لاح (الاجر) 1١4 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)

 ىلع فوطعم ةيناث لاح (انابكر)و طرشلل اًباوج ةعقاولا ءاولصف :. ملعأ
 .(الاجر)

 ,(قطنت) لصألا يف (0)



 »<- كلام نبا ةيفلا حرش
 ريدقتب 7402 كلاب َىَوُض نأ لع َنرِدَت لب () ُهَماَطِع مني لأ ٌنكنالا
 نمل .اًبكار :كلوقك ؛ماهفتسا باوج وأ ؛نيرداف اهعمجن ىلب
 ءايدهم اًدشار :كلوقك كلذ ريغ يفو .؟تئج فيك :لاق

 .بهذت رامضإب

 اًيسيق .ةرم انيمتأ :رحل ؛خيبوت يف ابوجو فذحير

 ((20تاّنك تكمل 58 0 لا رت لم لو كك عوق

 بهذف : يأ ؛اًدعاصف مهردب هتعبو .كل اًئينه : وحن :نيذه هبشو

 .اذعاص علا

 ص

4 

 رمم

(6) 

 .(هناثب يوسن نأ ىلع) ظ يف درب ملو 4 ها" :ناتبآلا ةمايقلا ةروس

 الدب لاحلا عوقول ؛اًبوجو فوذحم لماعل نالاح (اًبسيف ءاّيميمت) نأ ىلع

 الو .ىرخأ اًيسيق لوحتتو ةرم اًيميمت دجوتأ ريدقتلاو «لعفلاب ظفللا نم
 امهنإ ليقر .هنم لدبملاو لدبلا نيب ممجيال ثيح ؛لماملا ركذ زوجي
 قلخ قلشتتأ :ريدقتلاو .هفاضم فذح ىلع قلطملا لرعفملا ىلع نابوصنم

 .ىرخأ يسيف قلخو ةرم يميمن
 .(نينطف) ظ يف
 .هضعب دوجو رسيتيو ؛هضعب بلط رسعي رمأ لك يف برضي لئم اذه
 ةلق فلصلا لصأو ؛هدض فلمعلاو .هبحاص دنع ةوظح هل يذلا يظحلاو

 لعفب (نيفلصو نييظح) بصنو .خألا ةأرماو نبالا ةأرما ةنكلاو .ريخلا

 ىلع («تانكو تانب) بصنو .مهتنرع وأ اوحبصأ وأ اودجو :هريدقت ءرمضم
 .زييمتلا

 دعاسملاو 178 مظانلا نباو 474 ةدمعلا حرشو 7١4/١ لاثمألا عمجم رظنا
 هدف

 .(نيميلا) 1 ين



 كلام نبا ةيفلأ حرش هد

 الو» :ىلاعت هلوقك ءاهيلع ةدئافلا تفقوت نإ لاحلا ركذ مزليو

 ." «ىركش ثنو ةزلصصلا اوَرَْي الو ٠ك امم ٍضْأْلا يف شنت
 .؛"”دحاوب نينثا ناويحلا عيب نع َْي هللا لوسر ىهن» رباج لوقو

 لجر اًميأ» : لِي هلوق يف اهيلع ةدئافلا فقوت عم اهفذح ردنو

 ةلئافلا فقوتل ءاهركذ بجي لاح (امححرم) ال :ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(

 .يشملا درجم ال (احرم) هنوك لاح ضرألا يف يشملا نع يهن دقف ءاهيلع

 0 و ع و متنأو) 4 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)
 دّيقف ءاًقلطم ةالصلا نع يهنلا مهفل لاحلا ركذت مل ولف ءاهلبق ةيألا يف قبس

 :ةلصلا يا ركملا ميرحت لوزن لبق هنأ حضاو اذهو .ركسلا لاحب كلذ

 .اهريغو
 : هللا يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج نع 7١١ / هدنسم يف دمحأ هجرتخأ (0)

 الو ؛دحاوب نينثا ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع هي هللا لوسر ىهن#» :لاق

 ناويحلا باب «تاراجتلا بانك ين ةجام نبا هجرخأو .«ديب ادي هب سأب
 ادحاو ناويحلاب سأب الد : ظفلب رباج نم (7771) ال" (ةئيسن ناويحلاب

 ام باب ؛عويبلا باتك) يف يذمرتلا هجرخأو .«ةئيسن ههركو ديب اَذي نينثاب
 :لاق .؛هظفلو ءاضيأ رباج نع (ةئيسن ناريحلاب ناويحلا عيب ةيهارك يف ءاج
 ادي هب سأب الو ءاّئيسن حلصي ال دحاوب نانئا ناويحلا» :ِِكي هللا لوسر لاق
 .456 ةدمعلا حرش رظناو .(1178) 310/7 .ةديب

 ىهن دقف ءاهيلع ةدئافلا فئترتل اهركذ بجي لاح اهنأ ىلع (نينثا) دهاشلاو

 .دحاوب نينثا هنوك لاح ناويحلا عيب نع ُهِهك

 يبأ نع ال٠4 (هعاتم دجو نم باب ؛ماكحألا باتك) يف ةجام نبا هجرخأ (4)
 .حراشلا هدروأ امك ةريره



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 قزم
 عوجرلا تبثي ال ("”يرخطصإلا ريغ نأل ؛ اًسلفم تام :ريدقتلا

 .توملا درجمل

2 5 5 85 

 يلو «دادغب هيقف ١ يعئاشلا يرهطصإلا ديري نب دنحأ نس نسحلا ديعس وبأ 01(

 ريس .هأ'8 ةنس ةرخآلا يىدامج يف تام (ءاضقلا بدأ باتك) هلو :ءاضقلا

 6©59١/1, ءالبنلا مالعأ



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 زييمتلا
 . 80 م 2-6 -

 عفار « نم ىنعمب , مسأ لك وهو .هرٌسف دق امب زييمتلا بصني 5

 .ليك وأ ءاضرأ ربشك ع انيست قاع لون ام هنمو ؛ةركن ؛ ماهبوال

 .السع 0 ءبزو وأ الب زيفقك

 1 لق سنلا للا ةنافإن يره و وزر هاكيه دج قالو

 «بصنلا بجو هفذح حصي ال ام ىلإ افاضم زّيمملا ناك نإف

 :لاقُي ال ْذإ ؛"'4ابْهَد ضرألا هلي مهدعأ نب لبي نفط :لثم
 .بهذ هلم

 ام وهو «نيابملا ىنعملا يف لعافلا ليضفتلا لعفأ دعب بصناو

 حلص اموه :لوَع وأ ةةدعب انيق اًمع رابخألا علتما

 هنأل ؛ ًالزنم ىلعأ تنأ :وحن كلذو ءًالعف لعفأ لعج دنع ةيلعافلل
 .كلزنم الع :لاقيو «لزنم تنأ :لاقي ال

 لجر مركأ ديز :لوقت ؛ةفاضإب لصفي مل ام نيابملا ريغ ٌرجو

 هلبق امع ربخيف ءملاع ديز هيف لاقي نأ زوجي ْذِإ ؛ ملاع لضفأو

 .(اوني) ةدايز ظ يف )١(
 .(هلوقب) ظ يف (؟)
 8١ :ةبآلا نارمع لآ ةروس ()

 .ليضفتلا لعفأ لبق يأ (8)



 -يو كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌلضف الو هُهَلُجَر َمْرك :لاقي الف ةيلعافلل حلصي الو .هدعب امب
 .هملاع

 الجر سانلا مركأ ديز :وحن ةفاضإب لصف اذإ هبصن بجيو
 .رثكألا دنع اهنع لوفغملا نم يهف ةدعاقلا هذهل ''"ةّبتيلَف ؛مهلضفأو

 وحن .؛بجعت ىلع لد ام لك دعب اًبوصنم '''زييمتلاب ءيجتو
 هرد هللو !ابأ همركأ امو !انأ 0 هاو 2 قيدصلا ركب يبأب مركأ

 زييمت الإ زييمتلا ىلع ٌبِصْن املك ةرهاظ نمب ّرجت نأ كلو

 نا .ىنعملا يف لعافلا الإ 204 رع َدَمأِ> ك ءددعلا

 .اسفن ديز

 مل فرصتم ريغ ًالعف وأ ءلعف ريغ زييمتلا لماع ناك نإو
 '"هيوبيس هعنمف اًفَرصتم ًالعف ناك نإو :عامجإب زييمتلا همدقتي

 .(هبنتيلو) ظ يف )١(
 .(زييمتلا رجبو) ظ يف ةفإ

 4 ؛ةيآلا فسوي ةروس (9)

 ,(باط وحن) ظ يف عدلا

 ةّرق وفي ملو لوعفم ىلإ ذِفنَأ ام لعفلا نم ءاج دقو» :لاق ٠١8/١ هيوبيس (5)
 ٌتاّقفتو ءاًءام تالتما :كلوت كلذو ؛لوعفم ىلإ ىّدعت د امم هريغ

 ؛«فراعملا نم هريغ يف لمعي الو فهتأقفت الو ؛هتالتما لوقت الو ءامحش

 يف هيف لوعفملا مدقي ال امك .ثالتما اًءام :لوقتف .هيف لرعفملا مدقي الو

 هنأل كلذو ؟لعافلاك تسيل اهنأل ؛ءامسألا هذه يف الو .ةهبشملا تافصصلا

 - تالتما هلصأ امنإو ؛لاعفنالا ةلزنمب وه امنإو ءلوعفم ىلإ ىدعتبال ّلعف



 كلام نبا ةيفلأ حرش ف

 هللا مهمحر '"”خيشلاو دربملاو ''”ينزاملاو يئاسكلا هزاجأو

 هلوقك ريثك مهليلدو

 (؟!الحت اًءام ُهافَطِع اذإ شيمك صُلقُم ”'”ِدْهَنِديَسلا لثمب ُتْدَدَر 10١

(010 

 مف

 رف

 ..«..اًفافختسا اذه فذحف ؛محشلا نم ُتآّقْفثو ءاملا نم

 نع ذخأ ؛ةيبرعلا يف اًمامإ «يئزاملا نامثع وبأ ةيقب نب دمحم نب ركب وه
 هوحنلا للع هل .يديزيلاو دربملا هنع ذخأو ءديز يبأو يعمصألاو ةديبع يبأ

 نيتئمو نيعبرأو نامث وأ عسن ةنس يفوت .امهريغو ؛ةماعلا هبف نحلت امو
 445/١., ةاعولا ةيغب .ةيرجه

 /15 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 584/7 ليهستلا حرشو 507/7” بضتقملا رظنا

 يذلا هيوبيسل افالخ 74١/7 ينيعلاو 18 مظانلا نباو 477 ةدمعلا حرشو
 طفل هقاحلإو .هعفر لاوزب نِموُأ دقو لعاف لصألا يف هنأ ىلإ رظن
 .قباسلا قيلعتلا يف امك ؛لعفلا ىلع هميدقتب انهو دازي الف ؛تالضفلاب

 .(رهن) مو لصألا يف

 بئللاب هسرف هبشي ةديصق نم ؛يّبضلا مورقم نب ةعيبرل «ليوطلا نم تيبلا
 .ءالولجو ةيسداقلا دهش ؛نيمرضخملا ءارعشلا نم ةعيبرو .هتعرس يف

 .(شيمك) لدب (زيهج) :يور امك (تددر) لدب (تففك)و (تعزو) :يورو

 داج :؛شيمك .مئاوقلا ليوط :صلقم .مخض :دهن.بئذلا :ديسلا :تادرفملا

 .لاس :ابلحت ءام .هابلاج :ءافطع.عرسم هودع يف
 لعف هنأل (ابلحت) هلماع ىلع (ءام) زييمتلا مدقت دقف (ابلحت اًءام) :يف دهاشلا

 .ل رضتم

 نباو 411 ةدمعلا حرشو الالال ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "84/7 ليهستلا حرش

 ؟؟9 /”ينيعلاو 77/١ يرجشلا نبا يلامأو 6864 ليلعلا ءافشو ١78 مظانلا

 ”١؟/؟ ينومشألاو 46٠6 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 457 ينغملاو

 95/١". ءارعشلاو رعشلاو 715 تايلضفملا



 - يدور كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلثمو

 4© نيا وواهج

 ةةسككسنسا

 هلوق يف فرصتم ريغ لماع ىلع زييمتلا ميدقت ''اردنو

 "1 نلع ديت ذا ةملع دم. يلتمازاب رز كاايزاتو ك4
 دنع روهسلا هَذِع ّنإ» :لثم ؛ماهبإ مفرل ال ادكؤم عقي دقو 7 كش4 مم 0 < 5 ١ عا 00

 نب ناسح ىلإ ينغملا تايبأ حرش يف يدادغبلا هبسنو ؛ليوطلا نم تيبلا ()
 .هناويد يف هديجأ ملو .يراصنألا تباث

 زييمتلا مدقت زاوج ىلع لالدتسالا يف قباسلا دهاشلاك (ٌرق ائيع) :يف دهاشلا

 .فرصتملا هلماع ىلع
 ,18/19 ينغملا تايبأ حرشو 7١7/7 ينومشألاو 457 ينغملا

 .م يف (ردن) نم ءارلا تطقس (؟)

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ءزجرلا نم تيبلا (5)
 هلماع ىلع مدقت يذلا زييمتلا ىلع اًران بصن دقف (اهلثم اًران) :يف دهاشلا

 .ردان كلذو ءدماج مسا وهو (اهلثم)

 ؛لعافلا نع ةباينلاب عفر لوأ لوعفم (اهلثم)و .ٍناث لوعفم (اًران) :ليقر
 هلماع ىلع زييمتلا ميدقت زاوج ىلع تيبلا يف دهاش الو ةيملع ذئنيح ىأرو

 .لوقلا اذه ىلع دماجلا

 19/5 دعاسملاو الال4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 541/5 ليهستلا حرش

 5987/9 ينيعلاو 25١ ليلعلا ءافشو ١74 مظانلا نباو 1886 /؟ يدارملاو

 ,١١5/؟ ينومشألاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةقان مك :مهلوقك ءريكنتلل اًرّدقم عقي دقو ؛''”هرْبَس َرَكَع اَننأ هلأ
 :يأ ."'ههردلا رشع دحألاو ءاهل ًاليصفو :يأءاهّليصفو اهل

 هلوقكو ءامهرد

 "”ردشلاو ٌضيبلا لَمعَتسُت ملوءاهاظل ديت مل ٌبرحلاو ؟َبعُرلا تلت يلع

2 85 88 5 9 

 هَذه َّنإ» :هلوق نم مهف امل دكؤم زبيمت (اًرهش) 85 :ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(
 . « روبل

 .ةركن هئيجمل ؛هب ليثمتلا حلصي ال هيلعو ؛ريكنتلاب (مهرد) خسنلا عيمج يف (1)
 .تبثأ ام باوصلاو

 ءافشو دعاسملاو ةدمعلا حرش يفو .هلئاف ىلع فقأ ملو ؛ليولعلا نم تيبلا (*)
 .بسنأ يهو (يلع) لدب (مالع) ليلعلا
 .رئاج كلذو ؛(اًبعر) ب هريكدت ردقيف ةفرعم زييمتلا ءاج دقف (بعرلا تئلم) : يف دهاشلا

 ,ةةرذ ليلعلا ءاقفشو 6 /, دعاسملاو غا/84 ةدممعلا حرش







 خيدرولا نيم ظم لردع فحْو  نيدلا رو
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 ١177 لالشلا يلع نب هللادبع 6
 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةدكم ةسرهف

 رفظم نب رع , يدرولا نبا
 نب رمع / ةصالخلا سين ف ةصاصخلا ريرحت ىمسملا الام نبا ةيفلأ حرش
 ه1 477 ضايرلا - لالشلا يلع نب هللادنع: يدرولا نب رفظم
 وةوجوي-مال 1١-999 : كمدر

 ١- فرصلا - ةيبرعلا ةغللا -7” وحنلا - ةيب رعلا ةغللا ١ لالشلا» ١

 ناونعلا. ب(قفحم) يلمع .رب هيبادبع
 ”1 ا 5١ر١ يريد

 ١158/1765 5 ١:ع اديإلا مقر 1915.-6م9 9998 -١:كمدر

 ةعب ةظروفحم قرفحلا عيمج

 نورشال - دشرلا ةبفكم ذل

 ضايرلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ل
 (زاجملا قيرطر نمحرلا ديع نب هللا دبع ريمألا عراش

 48098١ صقل 1647021 :فتقش :211١1441 ضايرل 10877 ب ,. ص
 عبتفاا: تامر هه احب مازال .عهرت

 1/6 0وزام :اهيتيبتوب . منهل عا

 ةكلمملا لخاد ةبتكملا عورف

 ٠١07١١١ :سكساف :7٠١6١6٠١ فتاه دهف كلملا تيرط عرف :ضايرلا <

 :008170١7 سكأمف 2084101: فتاه فئاطلا عراش ::مركحملا ةكم عرض <

 /م7871117 :سكماف ٠٠7٠451:فتاهن يرافغلا رذ يبأ عرادشم ةرونملا ةنيدملا عرف <

 11019577614 :سكماف :1111517١ فتاه : ةرئاطلا ناديم لباقمم ةدج عرف +

 5711068 :سكاش 7717714: فتاه: ةنيدملا قيرط - ةديرب .: ميصقلا عرف <

 :171177١1 سكافتت : لصيف كلما حرا تناهباعرف +
 84418407 :سكاظ :81١00077 فتاه نازخلا عراش .: مامدلا. عرف <

 017771 7:سكحك أ لق 0777711 :طتاضب لئاح عرف <+

 041١5١١١ :سكافق 08150١758 :فتته :ءاسسس حإلا عرف

 1198417!:سكالطق 47141510 :فتاس : كوبت عرف +

 ”٠٠١١15175307 1:ليابوم - 7711520: فتاسه : رسد د ةسنيدم : ةرهاقلا <

 ٠ءا "8686٠١٠/ سكاف - "٠١ /601597 :ليابوم /١1*٠ م٠086“ فئاه :نسسح رثع توريب



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 - درر

 رجلا فورح

 ادعو ىشاحو الخو ىتحو ىلإو نِم ' يهو رجلا فورح كاه

 فاكلاو ءاتلاو واولاو يكو ماللاو برو ذنُمو ْذُمو ىلعو نعو يفو

 ."”ليذُه يف ىتمو .'''ليفُع يف لعلو ؛ءابلاو
 ىتحو 200 : يهر .طقف رهاظلا رجي ام اهنم مث مس)*# 5 ا 27

 .ءاتلاو ٌتَرو واولاو فاكلاو

 .؟7ليلقتلل تاركنلاب ترو «نامزلا ءانمثماب لع 5 ٌصتختو

 : هلوقك «"*”ريثكتلل نوكي دقو

 "ريا نم ىرشأو ويلا كلذ ُهُنقرَه ٍدْفِر بر ١-

 )١( ةدمعلا حرش 1584,
 ,1 117 قباسلا مجرملا (0)

 .(ذمو ذنم) ظ يف (؟)

 .(ليلقتل) ظ يف (4)
 .(ريثكتل) ل يف (ه)(

 .(رشعم نم) لدب (رشعمب) ظ يف (5)
 دبع نادمه ىشعأل :ينيعلا لاقو ؛نوميم ىثعالل ؛فيفخلا نم تيبلا (0)

 .(لايقأ) لدب (لاتقأ) يورو .هنأويد يف هدجأ ملو ؛هللا دبع نب نمحرلا

 حّدقلاو ؛لوذبملا ءيشلا 0 ءارلا رسكب) دقرلا :دفر :تادرفملا
 .ةعامج :رشعم .ريسأ عمج :ىرسأ .ثوملا نع دفرلا ةقارإب ىنكيو ؛مخضلا

 لنك ل :لائقأ .ريمج كولم نم كلملا وهو :لْبُق عمج : :لايقأ

 .ودعلا وهو (نوكسنف



 كلام نبا ةيفلأ حرش يروم

 لا اة : شفخألا ىكحو هللا 5 ءاتلا صتختو

 دارفإلا مزلي ةبيغلا ظفلب رمضم ىلع (َّبَر) لخدت دقو
 - 2 : ٠ ةرفإ 53 7 0 . 0

 ةأرما هير وجدت ؛ نيرشع زيممك زييمب هلعب ريسفتلاو .ريكذتلاو

 42و 5 0-3 3 30 ٠

 ىبحي نب دمحأ دشنأ ءامهنيقل نّيلجر هّبَرو «اهتيقل

 (!هبطَع نم ٌتذقنأ اًبْطَع هبَرو ٍهبظغأ َعْدَم اكيشو تبأرواو 777 " | ١ سو ١* م - 2 #2 ل م ىه 4#

 ف

 اهيف بلاغلاو ؛ريثكتلل ةركنلا (بر) ترج دقف (.دفر بر) :يف دهاشلا

 .اًمئاد ريثكتلل اهنأ هيوتسرد نبا ىردو .ليلفتلا ىلع ةلالدلا
 /8 ينيعلاو 776 ليلعلا ءافشو ١4٠ مظانلا نباو 77 نوميم ىشعألا ناريد

 عمهلاو 58/8 شيعي نباو 597 يدضعلا حاضيإلاو ١77/4 ةنازخلاو 0١

 6/١., رردلاو ؟/١

 .(برب) م يف

 ١4١ مظانلا نباو ؟ا* ةدمعلا ح شو ال47 ةيفاكلا حرش

 نوكي (بر) هيلع ةلخادلا ريمضلا زييمت نأ «نيرشع زيممك :هلوق نم مهفب
 .ىنعم ريمضلا هتقباطم ىلع قفتا امنإو ؛هدارفإب دحأ لقي ملو ءاًبرصنم اًدرفم

 : هلوقب هليثمت ليلدب ؛بصنلا يف نيرشع زيممل هتهباش» دصق هلعلو .لثم امك

 .نيلجر هبر
 .94 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا .اًبلعث ينعي

 فورعملا ؛نابيش ينب ىلوم ءراسي نب ىيحي نب .محأ سابعلا وبأ ره
 .مصاع نب ةملس نع ذخأ ؛هنامز يف ةغللاو وحنلا ين نييفوكلا مامإ «بلعتب
 .يرابنإلا نباو شفخألا ناميلس نسحلا وبأ هنع ذخأو ؛يحمجلا مالس نباو
 يناعمو نآرقلا يئاعمو نييوحنلا فالتخاو ءوحنلا يف نوصملا :هفيئاصت نم

 ةيغبو !1١6 ةاحنلا ءابدألا خيرات .(ه١٠7:١5981) نم هتايح تناكو .رعشلا

 795 :اعولا
 ريدقت ىلع رجلاب (بطع) :يورو .هلئاق ىلع فقأ ماو ؛طيسبلا نم تيبلا

 .حراشلا هدروأ ام' اهيلع دهاش الو .نِم



 - ت2 لل كلام نبأ ةيشلأ حرش
 رامح فصي هلوقك :ًالصتم (17بئاغلا ريمض فاكلا ع دقو

 نينا سو

 (9اظاح الإ ّرهك الو "”"ةك الئالح الو ًالعب ىرت الو 77

 .ٌقش : عدص .اعيرس :اكشر ةفلصأ ؛ةيار .فيعش :واو :تادرفملا

 .هتجاح ٌتددسف هتذقلنأ فيعض صخش بر :ىنعملاو .اًكلاه : اًبطع
 اًركذم اًدرفم بئاغلا ريمض ىلع (بر) تلخد دقف (اًبطع هبر) :يف دهاشلا

 .بوصنم درفم زييمتب ارسفم
 نركن نأ ريمضلا ىلع (بر) لوخدل روهمجلا طرتشاف ةاحنلا فلتخا دفو
 زاجأ و «ىئعم هل قباطم بوصنم زيبمتب اًرسفم ركذملا درفملا بئاغلل

 امهبرو «تيقل ةأرما اهبر :نولوقيف ءاظفل ريمضلل زييمتلا ةقباطم نويفركلا

 .تيفل ءاسن نهبرو تيقل الاجر مهبرو «تيقل نيتأرما وأ نيلجر
 دعاسملاو ١4١ مظانلا نباو 5١ ةدمعلا حرشو ا/44 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 نباو ؟ 4 هفحتلا حرش دهارم حرشو 717 ةفصححتلا حرشو 547 4 /؟

 0/١" رردلاو ؟ا//؟و 15/١ عمهلاو "واب /ع ينيعلاو ٠١/1 ليقع

 .,؟ ينومشألاو 7/١"

 .(بئاغ) ظ يف
 .(هئانإو) ظ يف
 .(هل) م يف

 . جاجعلل هيوبيس هبسنو ؛جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم تيبلا
 ريمضلا :هك .ةجوزلا يهو ةليلح عمج :الئالح .اًبوز العب :تادرفملا

 .هريغب جوزتلا نم هتحوز امنام : الظاح

 ةرورضلل لصتملا بئاغلا ريمض فاكلا ترج ثيح (ّنهكو ؛هك) :يف دهاشلا

 .رهاظلا مسالا ىلع الإ لخدت ال يهف .ةيرعشلا

 تارورضلاو ١١/7 لوصألاو 547/١ ملعالاو هيوبيسو ١14 ةبؤر ناويد

 « ٌةدمعلا حرشو اهو" القا ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 11 يناوريملل ةيرعشلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ه2

 ضعب لوقك نيلصفنملا بصنلاو عفرلا يريمض ىلع لخدي دفو
 يئاسكلا دشن "ا انأ امو سناك انا برعلا

 "'رِسآ َكاَيِإك ْرِسأِي ملو .فيعض ةنأك ربسأ ين لمجأو ْنسحأف -14

 .ةيردصملا (ام)وأ ةيماهفتسالا (ام) ىلع الإ (ئك) لخدت الو

 .؟ َمِل :ىلعمب ؟ هتلعف ””وْيك ؛لثم .ءاهتخأ (ْنأ) وأ

 *”ةفنيو ٌرضي اميك ىتفلا ىَجرُي ,. 0

 7037/7 ينيعلاو 194/7 يدارملاو 579 ليلعلا ءافشو ١4١ مظانلا نباو 5854

 .؟7/7 رردلاو ١” /؟عمهلاو 114/4 ةنازخلاو

 .؟ا/١ ةدمعلا حرش ةياور هذهو 51/٠. ليلعلا ءافش ١ 198/7 يدارملا رظنا )١(

 (نسحأو لمجأف) :ةنازخلا يفو ؛هلئاق ىلع فقأ ءلو ؛ليوطلا نم تيبلا (0)
 .ىنعملل تا يهو (هنإ كريسأ) :يورو

 بصنلا ريمض ىلع فاكلا رجلا فرح لخد ثيم- (كايإك) :يف دهاشلا

 .رهاظلا مسالا ىلع هلوخد ريثكلار ءريلق اذهو ءلصفنملا
 ليلعلا ءافشو 198/7 يدارملاو 70٠ ةدمعلا حرمشو ”١ بلعت سلاجم
 ؟9/؟ رردلاو "6/5 ممهلاو 75١5 روفصع نبال رعشلا رئارضو 5

 .؟ا/4 /5 ةنازخلاو

 .(يك) مو لصألا يف ةرفإ

 .(عفنيو رضي امك) ظ يف (؛4)
 :هردصو «ليوطلا نم تيب زجع اذهو

 امنإف ٌرضف عفلت مل تنأ اذإ

 نب سيقل ١0" نيتعانصلا باتك يفن .لاوقأ ةسمخ ىلع هلئاق يف فلتخار
 ةنازخلاو ؟8 مامث يبأ رابخأ يف بسن و 741/7 ينيعلا هححصو ؛ميطخلا

 ىلإ بسن ”78 يرتحبلا ةسامح يفو .هللا دبع نب ىلعألا دبع ىلإ 41/5
 -يطويسلل هدهاوش حرش و 187 ينغملا يف بسن و ؛ 11/8 ةيواعم نب هللا دبع



 -ي كلام نبا ةيفلأ حرش

 0 ا نيف كانا , 1

 ناويد يف سيلو , ينايبذلا ةغبانللو ؛يدعجلا ةغيانلل "غن /* ينيعلاو ةءأب

 .(... ىتفلا داري) :يرتحبلا ةسامحو ينيعلا ةياورو .يئايبذلا
 باتكو ؛يرئحبلا ةسامحو ؛مامت يبأ رابخأو «سيف ناويد تاقحلم ةياورو

 .ةياورلا هذه ىلع دهاش الو ؛بصنلاب (اعفنيو رضي اميك) نيتعانصلا

 ىلع لدي ةيردصملا (ام) ىلع (يك) لوخد نأ ىلع (رضي اميك) :يف دهاشلا
 عراضملا لعفلا اهدعب ءاج اذلو ؛ةبصان تسييلو ءرجو ليلعت فرح (يك) نأ

 .رج لحم يف ةيردصملا (ام) عم الوؤم اًعوفرم (رضي)

 نب هللا دبع ناويدو ؟82"7 سيق ناويد تاقحلمو 115 يدعجلا ةغبانلا ناويد

 ١4٠ مظانلا نباو 556 ةدمعلا حرشو /87 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 04 ةيواعم

 .5ال4/4 ينيعلاو 577 ليلعلا ءافشو 7١١/7 دعاسملاو 14١٠/7 يدارملاو

 .(اميك) لدب (امك) ظ يف )١(

 رئارض يف روفصع نبا هبسنو ؛ةنيثب ليمجل ؛ليوطلا نم تيب زجع اذهو
 : الماك هل ليمج ناريد ةياورو .هناويد يف سيلو ؛ناسحل رعشلا

 اعدختو ٌرغت نأ اذه ٌكْئاسل 2 اًححنام تحبصأ سانلا ّلكأ تلاقف
 دهاش الف امهيلعو (اعدختو ٌرضت يك اذه كناسل) :يورو هنإ شيعي نبا لاقو

 .(نأ) الو (ام) ىلع (يك) لخدت مل ثيح « حراشلا هدروأ امل تيبلا يف

 ىلع لدف (يك) دعب ةيردصملا (نأ) ترهظ ثيح (رغت نأ اميك) :يف دهاشلا
 مل اذإ (نأ) اهدعب ردقت هنأو ؛ةبصان تسيلو :؛ليلعت و ٌرج فرح (يك) نأ

 ردصملاو «ةدئاز اهلبت (ام)و نأب بوصنم عراضم (ٌرغت) لعفلاف .ةدوجرم نكت

 .(يك) رجلا فرحب رج لحم يف اهدعب امو (نأ) نم
 7117 ةدمعلا حرشو :١867 ال87 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١0 ليمج ناويد
 ؟57؟ 15٠. مظانلا نباو 4759 .337 ليلعلا ءافشو 757 ينادلا ىنجلاو

 روفصع نبال رعشلا رئارضو 571 ةفحتلا حرشو 18/9و 5١١/5 دعاسملاو

 .؟44/“ ةنازخلاو ١١ 414/4 شيعي نباو 704/4و ؟41/ ينيعلاو ٠
 0:8 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 447 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 4

 .6 /" رردلاو ه /"ممهلاو



 للام نبا ةيفلأ حرش يتوج

 م ير م

 انما ء لوقت نم .نمانلا نمو# :لثم .ضيعبتلل (نم) ءيجنو

 ءادتبالو "'«ندتوَأْلا ني ىشيلا» :لثم ءسنجلا نايبلو "7و
 ٍدِجْسسْلا َلِإ ٍماَرَكْلا ٍدِجْنَمْلا نب» :لثم ءاًريثك ناكملا يف ةياغلا
 كونشلا لع َسِنيأ ُدِجَسَمَلط :””لئم "اليل نامزلا يفو ””هاَسنأْلا
 راما رمل "45 لاذ

 : لثم .ماهفتسا وأ يهن وأ يفن دعب ةركنل ةراج ةدئاز ءيجتو

 .باجيإلا يف شفخألا اهزاجأو .ّرْفَم نم غابل ام
 4 2“ ما قعر

 , ىلع ىنعمبو ' # نوخ ْني مُهتَماَءَو جوج ني مهممطأ» لكم هع 0( ىلا # 00 | هه

 :هلوقك "7 ىلإ ىنعمبو "7٠هأونَك تري مَا نب ُةئرَو» : لثم
 .ظ يف (هللاب) درت ملو 4 :ةيآلا ةرقبلا ةروس )1١(

 .(...سجرلا اوبنتجاو) ظ يفو ٠ :ةبآلا جحلا ةروس (؟)

 ١ :ةيآلا ءارسإلا ةروس ()

 .(ليلق) مو لصألا يف (4)
 .ظ نم ةدايز (لثم) (6)

 .(قحأ) ةدايز م يف دروو 201٠١ :ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(

 .(ليلقتلل) م يف 4

 .*؟ ةدئاملا (ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ س) :ليلعتلل (نِم) لائثمو

 .كلذل اهركذ نأ قبسي ملو

 ١١ :ةيآلا دعرلا ةروس (48)

 ؟ :ةيآلا شيرق ةروس (9)
 الا/ :ةيألا ءايبنألا ةروس )٠١(
 .(ىلإ) لدب (امل) ظ يف )١١(



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "”يضارب الو نابضغب تسل ضارتعا "'يذ ايعس ال تلبفأ 7
 5 رظنا :لثمو

 ””يرتلا ملظَم ٌقَعط :لثم .ءاهتنالل (ىّتح)و

 يي لَ هئفْسه :لثم .ءكلذك ماللا نوكتو

 ا ا يدم

 هثمو «ليللا ىلإ تنج :!"'مهلوفك دنع ىنعمب (ىلإ) ءيجتو
 (80يناوغلا ىلإ ثداس دقف عانص 1

 لجأ رعد

 .(اذ تعش الم) ظ يف )١(
 .حراشلا ريغ هدروأ نم الو هلئاق ىلع فنأ ملو ؛زجرلا نم تيبلا (9)

 يتأت (نِي) نأ نم فنصملا هدروأ ام ىلع دهاش تيبلا اذه يف سيل :دهاشلا

 .روسكم ةياورلا هذهب وهو تيبلا يف (نم) درت مل ثيح (ىلإ) ىنعمب
 6 :ةيآلا ردقلا ةروس (9)

 هال :؛ةيآلا فارعألا ةروس (4)
 ” :ةيألا دعرلا ةروس (6)

 .راهنلا فصن ىلإ ترس :ىلإل ةياغلا ءاهتنا لاثم )١(
 .(لوقك) ظا يف (07)

 :هردصو .يريمنلا يعارلل ؛ليوطلا نم تيب زجبع (4)
 ٌةديرخ ًءاسنلا دار اذإ َُلاَمِش

 دار .اهئايحل اهتيبل ةمزالملا ديري .«ةكرحلا نع ةليقثلا ةأرملا :لاقث :تادرفملا

 .لامعألاب ةقذاح :عانص .ةّييح :ةديرخ .ءيجملاو باهذلا نم نرثكأ :ءاسنلا

 .ةنيزلا نع اهلامجب ةينغلا ةأرملا ؛ يناوغلا .تقاف :تداس

 .دنع ىنعمب (ىلإ) نأ ىلع (يلإ) : يف دهاشلا
 55* يقيلاوجلل باتكلا بدأ حرشو ”08/ باضتنالاو ١١١ ناويدلا

 .514 7/75 (ل س د) ةفللا ةرهمجو
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 .هيلإ رطفأ ماعط كدنع :مهلوقك ىلع ىنعمبو

 ردم اَنلَعَل هنن ُرَلَوِ» ؛لثم .ًألدب ءابلاو نم ُمِهُفَي دنو
 هنمو 00

 ("”اَقُيسُملا ٍلوقُبلا نم ْقْذَت ملو اَهّقَرُملا لكأت مل ٌةيراج -4

06 

 .("'معّنلا رمخ اهب ينّرسي ال١ :ِك هلوقكو

 جرسلا :وحل .ههشلو ءديزل د :وحل «كلملل (ماللا)و

 5١ :ةيألا فرخزلا ةروس

 ,ةدئاز نب نزح نب رمعي يدعسلا ةليخن يبأل : ليفو ةبؤرل : ليق زجر نم تيبلا
 .ةبؤر ناويد يف لوألا تيبلا دري ملو (ةيراج) لدب (ةيتسد)و (ةئيرب) ىوريو
 .(لدب) ىنعمب (نم) نإف (لرقبلا نم) : يف دهاشلا

 نباو ١94/1١١ صصخسملاو 8٠١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١8٠ ةيؤر ناويد
 ينغملا دهاوش حرشو ؟!71/7 ينيعلاو 71٠/7 ليقع نباو ١47 مظانلا

 .الالو 054 يطويسلا

 يف لاق نم باب ؛ةعمجلا باتك) يف بلغت نب ورمع نع يراخبلا هجرخأ
 تأ تي هللا لوسر نأ) :هظفلو 118 0154/١ (دعب امأ ءانثلا دعب ةبطخلا
 يطعأل ينإ هللا وف :دعب امأ: :لاف مث هيلع قيقا مث هللا دمحف ...لامب

 مهيف ريخلاو ىنِغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ اًموق لكأو ...لجرلا

 (.معنلا رمح قو هللا لوسر ةملكب يل نأ بحأ ام هللا وف ؛بلغت نب ورمع
 دمحأ ءاورو ,.198/7 (سمخلا ضرف باب .ءريسلاو داهجلا ساتك) يف اذكو

 1*4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو .يراخبلا يف امك (14787و 191/81) مقرب
 ,١1!//؟ يدارملاو

 ررمع مالك نم وهو هني لوسرلا ىلإ هوبسنو ةاحنلا هدروأ حراشلا هدروأ امكو

 كلم هلك لوسرلا اهنيك دوت رورو ىيظيبدأ كيري يسلق ولا
 . اهلدب ىنعمب (اهب) يف ءايلا ءيجم هيف دهاشلاو



 - يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 لع زا رو 11 تولوا 77 مين ويتم و نويل

 هلوقك ليلعتللو
 (0كلغَقلا ُهَلَلبٌروفصعلا ضفتنا امك ُةَضْفَن كاركذل ينوُرْعَتَل ينإو ١

 اندر رص نإ» :لثم 0 .ريخأتب فيعض لماعل ة ةيوقم دازتاو

 ب ا لاقط :لثم .هريغ ىلع اًعرف هنركلو“ "تفر
 هلوقك ًاليلق كلذ ريغل دازنو "49

 (''ارهاعمو ملسمل راجأ اكلُم برثيو يقارعلا نيب ام تكلمو 11١

 .(ةبادلل) ظ يف )١(

 .(لثم) ظ يف (؟)
 ن : ةيآلا ميرم ةروس ةرهإ

 .(تلق) ظ يف (4)

 ةياورو .يلذهلا رخص يبأل ليفو .ىليل نوئجمل :ليق :ليوطلا نم تيبلا (4)
 :نيلذهلا راعشأ حرش يف هردص

 .تيبلا زجعل بسنأ ةاحنلا 5 نونجملا ناويد يف امو
 كايإ يركذت لجأل يأ .ليلعتلل ماللا رجلا فرح نأ ىلع (كاركذل) : يف دهاشلا
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 87”ىليل نونجم ناويدو 401/7 نيبلذهلا راعشأ حرش

 ه4 2:45” ليلعلا ءافشرو ١ يلاقلا يلامأو "١47 مظانلا نباو

 افدو فاصنئإلاو انضم ينيعلاو ١/١ برقملاو لذ سيعي نباو

 .1859/8 يئاغألاو 115/١ رردلاو 194/١ عمهلاو 067 ١/ ةئازخلاو

 .(دقو) ظ يف 03(

 رخآتملا لماعلا ةيوقتل تءاج (ايؤرلل) يف ملاللاف 847 :ةيآلا فسوي ةروس (0)
 .هلبق اميف لمعلل (نوريعت)

 .(وأ) ظ يف 23

 عرف ةغلابم ةغيص (لاعف) 15 :ةيآلا جوربلاو ,١١ال/ :ةيآلا «دوه ةروس )0

 .(ام) يف لمعلل هتيوقتل ماللا تءاجف ١ لمعلا نع فعضف (َلَمْف) لعفلا ىلع

 -نب ناميلس نب دحاولا دبع حدمي ةدايم نب حامرلل ؛لماكلا نم تيبلا(١)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش 2

 :لثم .ىلع ىنعمب ءيجتو 10ج 0 ع أَ ناك َوَل أوما

 "”هذتنلا ك دب
 .!"ءالولا مهل يطرتشاو اهيرتشا» :ةشئاعل هي هلوق : ””هلثمو

 .ثيدحلا لاكشإ لوزي اذهبو

 .ةئيدملا ريمأ ناكر ءناورم نب كلمتلا دبع -

 لصألا يف ملمو ءديكوتلا ضرغل ماللا دااز ثيح (ملسمل) :يف دهاشلا

 ىلإ ةجاحب سيل وهف ؛هلومعم ىلع مدقتملا هسفنب يدعتملا ءَراجأِل هب لوعفم
 .ماللا

 ١67 .”/؟ عمهلاو 778/*“ ينيعلاو 794/7 دعاسملاو ١١؟ ناويدلا
 ,١ا/١ تايشحولاو 7١١ .7#/؟ رردلاو
 .(نع) ىنعمب (نيذلل) يف ماللاف 1١١ :ةيآلا فاقحألا ةروس )١(

 .ةئعللا مهيلع يأ (ىلع) ىنعمب (مهل) يف ماللا ؟8 :ةيآلا دعرلا ةروس (؟)
 .(لثمو) ظ يف ةرف

 ٌةدع يف يراخبلا هدروأ 253 ةشئاع نينمؤملا مأ هتور ثيدح نم ءزج اذه (4)

 عيبلا يف اطورش طرتشا اذإ باب) يف 7٠١ /؟ يراخبلا يف همامتب وهو باوبأ
 ىلع يلهأ تبتاك :تلاقف «ةريرب يلتءاج :تلاق :ايقَو ةشئاع نع (لحت ال

 اهدعأ نأ كلهأ تحأ نإ :تلاقف :ينينيعأف «ةيقو ماع لك يف يتاوأ عست

 اوبأف .مهل تلاقف ءاهلهأ ىلإ تبهذف ؛تلمف يل كؤالو نوكيو مهل

 كلذ تضرع دق ينإ :تلاقف .ءسلاج هللا لوسرو مهدنع نم تءاجف .اهيلع

 يبنلا ةشئاع تربخاأف ءةيقق يبنلا عمسف ؛مهل ءالولا نوكي نأ الإ اوبأل مهيلع
 تلعفف .؛قتعأ نمل ءالولا امنإف .ءالولا مهل يطرنشاو اهيذخ» :لافن هك

 :لاق مث .هيلع ىنئأو هللا دمحف سانلا يف يي هللا لوسر ماق مث .ةشئاع

 نم ناك ام .هللا باتك يف تسيل اًظورش نوطرتشي لاجر لاب ام :دعب امأ»

 .قحأ هللا ءاضق .ءطرش ةثم ناك نإو .لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش
 . .1قتعأ نمل ءالرلا امنإو ؛قثوأ هللا طرشو



 - كنتم كلام نبا ةيفلأ حرش
ظلل (يف)و (ءابلا) ءيجنو

 17 10ه ندا : لثم ؛ةيفر

 رت : لثم .ةيببسلل ناثيجي دقو "”4ْيَوَر ©) حبت ميم نرد
 .قبس لقو 7( يف رانلا تلخد ٌةأرما نإو) 1 "اودع كمدلا َنض

 «ةيدعتللو «ملقلاب ٌتبتك .وحل « ةناعتسالل اضيأ ءابلا ءيجنو

 .ديزب ٌثررم :وحن ؛قاصلإللو 4 مهينسي ٌبهذلإ» :لثم 5 ٠ - (6©) هى, م40 0“ 2 1
 ناكل نر» :هلمو ايهاب رادلا كتعب :وحن ؛ةيحاصمللو

 : هلرقك «ضيعبتلل (ني) ىنعمبو "”ًةِدْنَحب
 (80ج رشحلا ءام ٍدربب فيزنلا برش اهنورقب اًذِخآ اهاف ٌتِمِثَلَق -7

 طرتشا نمو «بتاكملا طورش نم زوجي ام باب) يف اضيأ يراخبلا هجرخأو -
 (سانلا هلاؤسو بتاكملا ةناعتسا باب)و ه0 /؟ (هللا باتك يف سيل اطرش
 ثيدحلا ءاملع لاوقأ رظناو 47١. ةفحتلا حرش دهاوش حرش رظناو 7
 ريوئنتو 7014/9 راكذتسالاو 18٠0:181١ /57 ديهمتلا يف ماللا هذه يف

 حرشو 550/4 ئراقلاةدمعو ١5١/0 يرابلا حتفو ١/"١147 كلاوحلا

 181/١, هجام نبا نئس حرشو ١77/4 يطويسلا

 .ىلع ىنعمب (مهل يطرتشا) يف ماللا نأ ىلع حراشلا هدروأ (مهل) : يف دهاشلا

 ؟'" ؛ةيآلا ميهاربإو ١57 :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(
 .يف ىنعمب (ليللاب) يف ءابلاف /١. 1١8 :ناتيآلا تافاصلا ةروس (؟)

 ١١١ :ةيألا ءاسنلا ةروس (*)

 ,191 ! ص (؟9)قيلعت يف ثيدحلا جيرخت رظنا (4)

 نإو :ملعأ هللاو ريدقتلاو .ةيببسلل (يف) نأ ىلع اًدهاش انه حراشلا هدررأو

 .ةره ببسب رانلا تلخو ةأرما

 7١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)
 .(اهئاثأب) ظ يف (5)

 ٠١" :ةيآلا ةرقبلا ةروس (90)

 - ؛لاوقأ ةعبرأ ىلع هلئاق يف فلتخاو .سوأ نب يدع تخأ يف ؛لماكلا نم (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يك

 ءيجنو ''4 9 عفا باد لَم لأمه لثم (نع) ىنعمبو
 4 عنك 3 َنوُرِصْيَو و ُرِصَس» "نه دل ثم لثم ا "نق

 ' وححل « ىنعمو . سرفلا ىلع تبكرك اي ءالعتساالل (ىلع)و

 َلَغَدول 4 َنْمِتْلُس ِكْلُم لعط : لثم :(يف) ىنعمبو «هيلع رّبكت
 لمص مث ىس رص

 :هلوقك .(نع) لاعمب ب 00و انم نيب لع كيرا

 "!”هاضر ينبجعأ للا ٌرِمَعَل 9 ريشق ونب ىلع ُتيِضَر اذإ -78

 نب ديبعلوأ «ةنيذأ نب ورمعلوأ «ةنيثب ليمجل ليقو .ةعيبر يبأ نب رمعل :ليقف -
 ينيعلاو (جرشح) ناسللاو ناويحلا يف هلئاق يف فالخلا رظناو .يئاطلا سروأ

 يطروبسلل ينغملا دهاوش حرشر
 «١ شطعلا ديدشلا ناتطعلا :فيزنلا .اهرعش تالصخ :اهنورق :تادرفملا
 ةرقنلا وأ ءءاملا روك : جرشحلا .درابلا ءاملا ناشطعلا برشب اهقير صم هبش

 .دربيو وفصيف ءاملا اهيف عمتجي لبجلا يف
 .اهنورق ضعبب .يأ ؛ةيضيعبتلا نه ىنعمب ءابلا نإف (اهنورقب) : يف دهاشلا

 :ريدقتلاو ؛ءهب هبشملا ردصملا ىلع (برش) بصن رهو ؛رمخا دهاش هيفو

 .درابلا ءاملل فيزنلا برشك اهقير تبرش
 ةنيذأ نب ةورع ناويد تاقحلمو 17 ليمج ناويدو 488 رمع ناويد تاقحلم
 151 ليلعلا ءافشو "١4 مظانلا نباو ١8ال ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1
 87١ يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 719/* ينيعلاو 14 ينادلا ىنجلاو
 ناويحلا و 5١5/١ ةلمكتلاو ”//4 مكحملاو ١4/7 رردلاو 5 عمهلاو

 8484 (جرشح) ناسللاو 5

 )١( ةيآلا جراعملا ةروس : ١

 .(اًريثك) ةدايز ظ يف (؟)
 ٠١ :ةيآلا نونمؤملا ةروس ()
 * 28 :ناتيآلا ملقلا ةروس (4)

 *٠١ :ةيألا ةرقبلا ةروس (0)
 )١( :ةيآلا صصقلا ةروس ١6

 - .يريشقلا بيسملا نب ميكح حدمي ؛يليقعلا فيحُمل رفاولا نم تيبلا (0)



 -<5 كلام نبا ةيفلا حرش
 .اهديرأ ال ةلزنم ىلع يناعد :مهلوقك (ىلإ) 5و

 دعب ىلعمب ءيجت دقو ءهنع ضرعأ 1 2
 09 2 ّنكَيلِج

 <09 ين نع
 "كنده ا :لثم ٠ ويم سسلو
 لمعتست دقو 9 5 تر هلم 5 سي : لثم ؛ديكوتلل دازتو ءرم امك

 هلوقك ؛ةلعاف نوكتف اًمسا

 (0ةائُملاو ٌثيزلا هيف بهذي نعطلاك ططش 2*”يوذ ىهني نلو َنوُهَتْنَنأ -4

 .يرماعلا هلاق لماكلا يف -

 ينب نأ دربملل لماكلا يفو .(نع) ىلعمب ب (ىلع) نأ ىلع (ئلع) : يف دهاشلا

 ا :نولرقي رماع نب ةعيبر نب بعك
 صئاصخلاو 5٠١/5" بضتقملاو 98/9 و ١4١/5 لماكلاو 44٠١ رداونلا

 ةيفاكلا حرشو 114/7 يرجشلا نبا يلامأو 01/١ بستحملاو 788 7
 ءافشو 559/15 دعاسملاو ”١17 مظانلا نباو١١١ ١/ شيعي نباو 8١4 ةيفاشلا

 57٠ فاصنإلاو ؟5//147 ةنازخلاو 74ا/ ةيهزألاو "87/7 ينيعلاو 557 ليلعلا

 .404 241١5 يطوبسلل ينغملا دهاوشو 71/7 رردلاو 78/؟ عمهلاو

 .م و لصألا نم ءابلا تطقس كلل

 ١4 :ةيألا قاقشنإلا ةروس (؟)
 .مكتيادهل :ريدفتلاو ؛ليلعتلل ةميركلا ةيآلا يف فاكلاو .144 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (*5)

 هتيوقثو ىنعملا ديكوتل ةلص (هلثمك) يف فاكلا 1١١ :ةيآلا ىروشلا ةروس (4)
 .هيبشتلل نوكت نأ حصي ال

 .(روذ) مو لصألا يف (6)

 عدو) ةروهشملا هتديصق نم «سيق نب نوميم ىشعألل ؛طيسبلا نم تيبلا (1)

 .(نوهتنت له) ناويدلا ةياورو «ينابيشلا رهسم نب ديزيل هلاق (...ةريره

 لماعلاو ؛لعاف عفر لحم يف لثم ىنعمب مسا فاكلاف (نعطلاك) : يف دهاشلا

 راجلاو ءرج فرح فاكلا بارعإ زرجيو .نعطلا لثم :ريدقتلاو ؛ىهني
 -ططش يوذ ىهني نل :ريدقتلاو .العاف عقي فوذحمل ةفص رورجملاو



 للام نبا ةيفلأ حرش <«كرر

 هلوقك ًادتبمو

 :ادضلا عماسملا يوطب نيح '"اهارُث قوف ءارقلاك نبأ -
 هلوقك ءافرحيب ةرورجمو

 (”)» ءءء ١ ٍدَربلاك نع 8 د 1 , 75

 .تيبلا يف دهاشال هيلعو ,نعطلاك ٌءيش ٍ

 474/١ لوصألاو ١4١/4 بضتقملاو 717 777/7 لماكلاو ١١7 ناويدلا

 7؟8/7 يرجشلا نب يلامأو 187 ١/ ةعانصلا رسو "88 :1/١1؟ صئاصخلاو

 777/7 دعاسملاو 41/8 شيعي نباو ١54 مظانلا نباو 417 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 .19/7 رردلاو ”١/؟ عمهلاو 5578177 /4 ةنازخلاو 594١ /* ينبعلاو

 ,فيحصت (اهراد) مو لصألا يف )١(
 .هلئاق ىلع فقأ ملو .فيفخلا نم تيبلا (؟)

 :اهارذ .يشحولا رامحلا ؛ءارلاو ءافنا حتفب «ءىرف عمج :ءارفلا :تادرفملا

 :ناسللا يف لاق رارصلا .اه دسي :عماسملا يوطي .لابجلا يلاعأ ينعي
 7477/4 (ررص) .بدنُجلا نم ربكأ وهو ءدججدججلا :ليللا رارصو
 ىلع عفر لحم يف لثم ىنعمب مسا فاكلا نأ ىلع (ءارفلاك) :يف دهاشلا
 .(قرف) فرظلا هربخ «ءادتبالا

 ,7147 #7 ينيعلاو ١44 مظانلا نباو 8١7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 : هلبقو ؛جاجعلل زجرلا نم تيب زجع (؟9)
 ٌمجُب جاعتك ٌثتالئ ضيب

 يهو ؛ءامج عمج :مج ةيلحرلا ةرقبلا يهو ةجعن عمج :جاعنت :تادرفملا

 ينعي «بئاذلا !مهنملا دربلا .نورقلا تاذ تاناويحلا نم اهل نورق ال يلا

 .ةفاظنو ةفاطل بتاذلا دربلا لثم نانسأ نع نكحضي ةوسنلا ءالؤه نأ

 فرح لرخد ليلدب ؛ لثم ىنعمب مسا فاكلا نأ ىلع (دربلاك) :يف دهاشلا

 .اهيلع (نع) رجلا

 44 217/8 شيعي نباو ١44 مظانلا نباو ١١5/8 صصخملاو 1١8 ناويدلا

 - ةنازخلاو ”3١ يصويسلل ينفملا دهاوش حرش و 794 /” ينيعلاو



 0-52 كلام نبا ةيفلا حرش

 هلوقك ءريغ ال نمب '7ناّرِجُي (ىلعو نع) كلذكو

 0 ٌةرلظن امخلا نيوي 133 قارب مهب الع نأ امل بكرلل ٌتلقف - "17

 هلوقكو

 (4!امرتف ىوتسا سمشلا ٌبجاح ثأر اًمّدعب لطلا ضفنت هيلع نم تدع 4

 ين ةَذَمْلا لّوأ ىنعمب نامساامهف اًمفر اذإ نيكو ُذُم)و

 ,58/؟ رردلاو ١/7" عمهلاو 550/4
 .(نارجيف) ظا يف )١(

 .(ريغ) ظ يف (؟)

 دبع اهب حدمي ةديصق نم ؛يبلغتلا ميبش نب ريمغ يماطقلل ؛طيسبلا نم تيبلا (*)
 .كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا

 ةرظنلا يه :لبق ةرظن .ماشلاب عضرم هريغصتلا ظفلب :اًببُحلا :تادرفملا

 .ةرظن اهقبست مل يتلا ىلرألا

 فرح لوخد ليلدب بناج ىنعمب مسا (نع) نأ ىلع (نع نم) :يف دهاشلا

 .هيلع (نم) رجلا
 يدارملاو ١44 مظانلا نباو 8١١ ةيفاكلا حرشو 5١ لمجلاو 18 ناويدلا

 رارسأو ١460/١ برقملار 4١/8 شيعي نبار 197 ينيعلاو 7

 "1147 (نئنع)و ال1 (ابح) ناسللاو "868 ةيبرعلا

 يريشقلا ديزيل رداونلا يفو «يريشقلا هللادبع نب ةّمّصلل ليوطلا نم تيبلا (4)
 .(تدغ) لدب (تتأ) :يورو اًضيأ يريشق وهو .ةيرثطلا نب ديزيل :ناسللا يفو
 فرح لوخد ليلدب ؛قوف ىنعمب مسا (ىلع) نأ ىلع (هيلع نم) يف دهاشلا

 .اهيلع (نم) رجلا

 يرجشلا نبا يلامأو 5١/5" بضتقملاو 18 داونلاو 4١ ةمصلا ناويد

 ناسللاو ”7٠١ ةيهزألار "8/8 شيعي نباو ؟85 ةيبرعلا رارسأو

 ,"هؤا (الع)



 كلا نبأ ةيفلأ حرش <

 2ك بااااااااا||1|1أ|1©أ|(1>|]6 1| إ >1 1 100050 اسعمم بأ

 :وحن ؛لعف امهيلو اذإ اذكو هروضحلا يف اهعيمجو .ئضملا

 وأ 11 ان رضملا يف اَرَج ناو يدبر اهقددف ":كدع

 .يف ىنعمبف روضحلا يف

 نع نهفكت الف ءابلاو نعو نم ىلع ةدئازلا (ام) لخدتو

 7و ني ومع
 ىلع اَذِإ نالخديف اًبلاغ امهفكتف فاكلاو (َّسُر) ىلع لخدتو

 "1409 يلم اوك وأ ارَدَكح نأ ُدَوَب ايزو :لثم ؛لمجلا
 : هلوقكو

 *”راهملا َنُهْنيِب ٌجيجانغلاو ُمُهيِف ُلّبْوَملا لماجلا امْبَر -4

 .ظ نم تطقس )١(
 .ظ نم تطّقس ()

 .ظ نم ةدايز (9)

 .(اوقرغأ) ةدايز ظ يفو (مهاياطخ) لصألا يفو 168 :ةيآلا حون ةروس (4)
 .(تائيطخ) يف رجلا لمع نع اهفكت ملف (نم) دعب تءاج (ام) نأ دهاشلاو

 اهفكت مل ثيح (نع) ب (ليلق)رج دهاشلاو 4٠ :ةبآلا نونمؤملا ةروس (9)
 .لمعلا نع (ام)

 ءابلا ترج ثيح (ةمحر امبف) يف دهاشلاو 1١04 :ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(

 .لمعلا نع (ام) اهفكت ملو (ةمحر)
 دقف (دوي امبر) يف دهاشلاو (امبر) ناكم (ام) ظ يفو ١" :ةيألا رجحلا ةروس (19)

 .(دري) لعفلا اهدعب ءاجف ؛ءامسألاب اهصاصتخا نع (َبُر) (ام) تفك

 .جاجحلا نب ةيراجلا همساو ؛يدايإلا داود يبأل ؛فيفخلا نم تيبلا (4)

 لاقو .لبإلا ةعامج ءهظفل نم هل درفم ال عمج :لماجلا :تادرفملا

 -لاقي :لبؤملا .هبارأو هتاعرب لبإلا نم عيطقلا ىنعمب وه :يرهوجلا



 -يص كلام نبا ةيفلا حرش

 هلوقكو

 أ''ةيراضم ُهْنحّن مل ورمع ٌفيس امك 4٠-,

010 

 هلوقك رجلا نع امهفكت الف امهيلت دقو

 .ركذلا سرفلا دلو :راهملا

 ةلمجلا يلع تلخدف لمعلا نبع بر (ام) تفك دقف (امبر) :يف دهاشلا

 .ردان اذهو (مهيف لماجلا) ةيمسالا
 اًمسا (ام) ردقي نأ بجي :يلع وبأ لاق اذه لجألو» :؟١ /؟يئيعلا لاق

 ةلمجلا نوكتو ؛فوذحملا ريمضلا ربخ (لماجلا)و ؛ءيش ىنعم ىلع اًرورجم

 .!لبؤملا لماجلا وه ءيش بر :ريدقتلا نوكيو ءامل ةفص
 ةيهزألاو 747 ١/ يرجشلا نبا يلامأو ١١" هرعش نم ىقبت امو يدايإلا داود وبأ
 دعاسملاو 147/5 يدارملاو ١48 مظانلا نباو 814 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 64

 ١88/4 ةنازخلاو 708/“ ينيعلاو 7797 ليلعلا ءافشر 788 <
 .408 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 7١/7 رردلاو 75/7 عمهلاو

 نيفصب لتف نيح اكلام هاخأ اهب يثري ءيرح نب لشهنل ليوطلا نم تيب زجع
 :هردصو :ةريغملا نب يرتخبلل :ليقو .هنهَؤ يلع عم

 دهشم موب ينزخي مل ٌدجام أ
 دهشم هب دارأو «سانلا رضحم دهشملا :دهشم .ميرك :دجام :تادرفملا
 .برك يدعم نب ورمع فيس رهو ؛ةماصمملا دارأ :ورمع فيس .نيفص

 فيسلا ةتايخو .فيسلا فرط نم ربش نم وحن وهو «ءبرضم عمج :هبراضم
 برضلا دنع ةوبلا

 ءاهدعب مسالا يف رجلا لمع نع فاكلا (ام) فك ثبح (امك) :يف دهاشلا

 .ءادتبالا ىلع (فيسلا) ةملك تعفترافن

 ينيعلاو ؟78/7دعاسملاو ١40 مظانلا نباو 814 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ملإل؟ يقوزرملاو 7٠١ .507 يطوبسلل ينغملا دهاوش حرشو 364 /*
 ,47/؟ رردلاو ”"8/؟ ممهلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش تود

 (''وَسيِملاب ٍةعذللاك ًءارعش ٍةراغ امتُبَر اي يرام ١-

 هلوقكو

 ("”ةراجو هيلع ٌمورججم سانلا امك .- 7

(010) 

(030 

 .(ميملا) م يفو («ةعذلاك) ل ين

 رداونلا يف و (يوامأ) يورو .يلشهنلا ةرمض نب ةرمّضل ؛عيرسلا نم تيبلاو
 .(امتبر لب ّيوام)
 :ءارعش .(رّوغ) نم ءردملا ىلع ليخلاب مفدلا :ةراغ :تادرفملا

 .رانلاب مسولا ةلآ :مسيملا .رانلاب ةقرحلا : ةعذللا.ةقرفتم

 لمع نع اهفكت ملف (بر) ىلع (ام) تلخد ثيح (ةراغ امتبر) :يف دهاشلا

 .اهيف بلاغلا ريغ اذهو ءاهدعب امل رجلا

 نبا يلامأو ١١5/١5 صصخملاو 7157/1 نآرقلا يناعمو ؟87١ رداونلا

 نباو ١45 مظانلا نباو 4١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١07/5 يرجشلا

 ضرك ذو ينيعلاو "ا0* ليلعلا ءافشو7ا9/5 دعاسملاو ١/8" شيعي

 .4؟ /؟ رردلاو “8/7 ممهلاو 118 ءادح ءككال ٠١4/4«. ةنازخلاو

 هوبأو ءهمأ مسا ةقاربو «يمهنلا ةقاربلا نب ورمعل ؛ليوطلا نم تيب زجع
 :هردصو ؛هبلم

 هنأ ملعنر انالوم رصلنلو

 ام لوخد عم فاكلا لمع ءاقب يف قباسلا دهاشلاك (سانلا امك) :يف دهاشلا

 .رجلا سانلا يف تلمع دقف ؛اهيلع

 دعاسملاو 717 ليلعلا ءافشو ١48 مظانلا نباو 8١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 د, ينغسللا دهاوش حرشو ضو ينيعلاو ”١7١/7 يدارملاو 9/7

 عمهلاو ”5 تايشحولاو 44 ئلآللا طمسو 88 فلتخملاو فلتؤملاو

 ,.7١!8.١1؟ /؟رردلاو ١" "خ/*



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "0 دينو ةناتك ىرحست لا .ةئيق عاجقلا "7؛نيوكب نيد

 : هلوقكو

 .(لثم) م و لصألا يف )١(
 .فيحصت (همهرج) مو لصالا يف )0

 .حافسلا يسابعلا ةفيلخلا هب حدمي ؛ةبؤرل زجر نم تببلاو
 . بايثلا نم عون : هناثك .رابغلا متقلا :ةمئثث .قرلعلا : جاجفلا :تادرفملا

 . سرافب مرهج ةيرق ىلإ بسنت رمش طنب :همرهج
 دعب اهعوقرل اهنذح عم رجلا (بر) تلمع ثيح (دلب لب) :يف دهاشلا

 .لبلق رهو ؛(لب)

 حرشو ١54/١ يرجشلا نبا يلامأو 45/5 دصتقملاو ١6١ :ناويدلا

 58٠" ليلعلا ءافشر 57١/5 يدارملاو ١45 مظانلا نباو ؟/" ةدمعلا

 مال /* ينيعلاو 717 ينادلا ىنجلاو 1١7/7 لصفملا حرش يف حاضيإلاو
 حرش دهاوش حرشو 74ا/ ةفحتلا حرشو " /* يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو

 .7407 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 719 ةفحتلا

 دق اًركب كلثمن) :هردص ىوريو .سيقلا ئرما ةقلعم نم ٠ليوطلا نم تيبلا (9)

 .(ليغم) لدب (لوحم)و (عضرم) لدب (اًبيث)و (اًعضرمو) : ىوريو (اًبيثو تقرط

 ىلع قلعت ذيواعت :ملامت .اهتلغشأ :اهتيهلأ .ًاليل اهتينأ :تقرط :تادرفملا
 ىتؤت يتلا يه :ليغم .نجلاو نيعلا نم يمحت اهنأ ةلهجلا اهيف دتقتعي نايبصلا

 ىلع ىتأ نم يهو (لوحم) يورو .لماح يهو اهدلو عضرت وأ ؛عضرت يهو
 .لوحلا هيلع تأي مل نإو لرحم :ريغصلل لاقيو :ةنسلا :يأ ؛لوحلا اهدلو
 .ءافلا دعب ةفوذحملا (بر) ب رورجم (لثم) نأ :ىلع (كلثمف) : يف دهاشلا

 .حراشلا ركذ امك ليلق وهو

 ةيفاكلا حرشو ١١/١١ صصخملاو 0 ملعالاو هيوبيسو /١41 ناويدلا

 ينغملاو 7777/5 يئيعلاو 578 ليلعلا ءافشو ١57 مظانلا نباو 87١ ةيفاشلا
 -يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 7١/4 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش ه0

 : هلوقك ءاريثك واولا كدعبو

' 1 00 )01( 
 يلتبيل مومهلا عاونأب يلع هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو 4

 هلرقك اًردان نهنودو

 "”للج نم ًءايحلا يضقأ تدك ُهَللط يف ُتفقو راد مسر -5

 اًدرظم اَمإ ؛هّرج ىقبيو فذحيف اهتلماعم (َتُر) ريغ لماعي دقو

 .78/7 رردلاو 56/١ عمهلاو #45 د

 .قباسلا دهاشلا اهنم ىتلا سيقلا ئرما ةقلعم نم ليوطلا نم تيبلا )١(

 ْمِعْزَو .ريثك وهو ءواولا دعب ةفوذحم برب (ليل) رج ىلع (ليلو) :يف دهاشلا
 فرحألا دحأ نود برب رجلا ليلدب ؛حيحصب سيلو ؛واولاب رجلا نأ

 .ينألا دهاشلا يف امك .ةقباسلا

 م١5 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ؟17 ةدمعلا حرشو ليهستلا حرشو١8١ناويدلا

 ينيعلاو 99/4 ليلعلا ءافشو 77" .287/؟ يدارملاو 7 مظانلا نباو

 اضرع 5077/1 ةنازخلاو 785 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو ””"8/*

 .504 ةجهبلاو

 .ةنيثب ليمجل فيفخلا نم ثيبلا (9)

 .لبو ءافلاو واولا نود ةفوذحم (بر)ب مسر رج ثيح (مسر) :يف دهاشلا

 .ردان اذهو

 ةيفاكلا حرشو ١44 ةعاصلا رسو 12١ /”و 788/١ صئاصخلاو 4١ ناويدلا

 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١57 مظانلا نباو 714 ةدمعلا حرشو ال87 ةيفاشلا
 ينيعلاو 58* ليلعلا ءافشو 597/1 دعاسملاو “7١7 /؟ يدارملاو 8١

 حرشو ١١5815١ ينعملاو 588 ةفحتلا حرش دهاوش مرشو 4“
 دهاوش حرشو ١949/4 ةنازخلاو ء٠14 #4١/7, يدادفبلل ينغملا تايبأ

 409 "58 يطويلل ينغملا



 - يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 رج ''ليلخلاو هيوبيس بهذم ْنأل ؟كبوث تيرتشا مهرد مكب :وحن
 رم نمب مهرد

 ةرجحلاو ء؛ديز رادلا يف :وحن يف هركذ مدقتل هفذح اضيأ هنمو

 .نيفلتخم نيلماع ىلع فطعلا مزلي الل ؛ وْرمَع

 .ورمع ْنإو ٍديز ْنِإ لضفأ مهّيأِب ررما "”سنوي زاجأو

 ٌمِلَعف ءواولا دعب ّبَر رامضإ نم لهسأ وهو :'"”'هيوبيس لاف

 دقو ؛ةبؤر لوق نم (ىلع) فذحك .عامسلا ىلع اًروصقم امإو

 اميف (ىلإ) فذحو ؛هلل دمحلاو ريخ ؟ ٌتحبصأ فيك هل ليق

 «بصنلا سايقلا :لاقف (ٌينبم كتيب عذج مك ىلع) نع هتلأسو» :لاق )١(
 (نِم) ىنعم اودارأ مهنإف ارّرج نيذلا امأف .سمانلا ةماع لوق رهو

 اًضوع (ىلع) تراصو ؛ناسللا ىلع اًفيفخت انهاه ءاهوفذح مهنكلر
 ١/"197,. .«اهنع

 .راجلا لرح اهفالخ 4795 - 454 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا ركذو

 .وزمعب نإو ةيرب نإ": ريدقتلا #15 /1 هيوم“ (9)
 يف هوركذ امل مهنكلو ءّراجلا رمضت نأ زوجي الو» :لاق ؛١177/1 هيوبيس (*)

 ثترمضأ اذإ ىوقأ مهدنع اذه ناكو ؛لعفلا نم هريغب هوهبش مهمالك لرأ

 ررما :سنوي لاق مث نمو ؛(سبنأ اهب سيل ةدلبو) :مهلوق يف اهوحنو َبُْر
 .اورمعب تررم وأ ديزب تررم نإ ينعي ءورمع نإو ٍديز نإ لضفأ مهيأ ىلع
 ال رجلا فرح رامضإ ْنأو .فيعض راولا دعب ةرمضم برب ّرجلا نأ ينعي

 هل اهيبشت «روكذملا سنوي لاثمك ؛قباس مالك يف ّرَج اذإ الإ اًيوف نوكي
 .هركذ مدقتل قحال مالك يف لعفلا رامضإب

 .ظ نم تطقس (84)



 كلام نبا ةيفلإ حرش 003

 7ءالعالا ىقتراف ّخَّذَبَت ىتح ُهّتْنلأ سيف لآ نم ةميركو -
 ة'مالعألا ىلإ يأ

5 5 5 8 9 

 .(هدشنأ) ظ يف )١(

 دالبب باراف نم هلصأ ؛يبارافلا رصن ربأ ؛يرهوجلا دامح نب ليعامسإ وه (؟)

 رص 9

 ءاهتيدابو زاجحلا ىلإ رفاس «بدالاو ةغللا يف مامإ ءاهيلإ بسنف ء؛كرتلا
 ه٠1* ةلس دودح يف يفوت اهيفو «روباسيئب لاحرتلا اصع طحو .قارعلاو

 4457/١, ةاعولا ةيغبو ١/ ١44 ةاورلا هابنإ رظنا .ماحصلا باتك هل

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛لماكلا نم تيبلا
 ءاتلاو ءركذملل فصر وهن ءميرك لجر بر :لاقي :ةميرك :تادرفملا

 : خابت . املأ هتيطعأ :هتفلأ ,فرصلا هعنم اذلو ؛ةليقلا دارأ : سيق .ةغلابملل

 نم ةيلاع ةلزنم غلب هنا دارملاو ؛لبجلا وهو .مْلَع عمج :مالعألا .فرش
 :فرقلا

 ين رجلا هلمع ىقبأو (ىلإ) ٌراجلا فذح ثيح (مالعألا) :يف دهانشلا

 .فذحلا دعب هبصن سايقلاو ءمسالا

 حرشو 70١ ةفحتلا حرشو ١47 مظانلا نباو 8١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ضف عمهلاو 41/5 ينيعلاو 4780 ليلعلا ءافشو ةفحتلا حرش دهاوش

 ناسللاو 17/4 (فلأ) حاحصلاو 774/١ ينومشألاو 7077/؟ رردلاو
 1١8. (فلأ)

 .ظ نم تطقس (مالعألا ىلإ يأ) 2



 -يبج كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةفاضإلا

 نون نم هيف ام فذحاف ةفاضإلل حلاص 9 ةفاضإ َتْدَصَق اذإ

 :ندقملاف ا" 'رذقم دقفا وأ رهااظ قيرنتا وا ؟"”اهههبش را مسح را نب

 .كمهارد : وحمن

 اًمسا هيلإ فاضملا نوكل (ْنِم) ىونيو هيلإ فاضملا رجيو
 نركل (يف) ىوليو ءةضف متاخك «فاضملا هنم يذلا سنجلل

 ٍلْبْلا ركم» لثم .فاضملا هيف عفو 0 ةينلا ف انقمجلا

 "”«جَلا نمَسَيو .9 ريق ةقزا كزز» "14ه
 ءماللا وُناف الو : يف وأ نِم الإ مالكلا يف حلصي مل اذإ اذه

 .ديزأ "دعك

 0 ٌفاضملا - ةضحمملا نيو ب ةيوئعملا ةفاضإلا ديفتو

 .ةيظفللا فالخب .ةفرعملا عم انيرغتو ؛ةركنلا عم اصيصخت

 .عمجلاو ىنثملاب قحلأ ام ينعي )١(

 .(ردقملاو) ظ يف (؟)
 .ملعأ هللاو .راهنلاو ليللا يف ركم :ريدقتلا "7 :ةيآلا أسس ةروس (6)

 .ملعأ هللاو .رهشأ ةعبرأ يف صبرت :ريدقتلا 315 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)

 .ملعأ هللاو .نجسلا يف يبحاص اي ريدقتلا ."9 :ةبآلا فسري ةروس (8)

 .(دبعل) ظ يف (5)
 .(ةفاضملا) م و لصألا يف (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هند

 نمو نر هكر كاملا نانفتلا يدق ةبلشللا ثتولو

 لثم «لعفلا لمع هيلإ فيضأ اميف لمعي
 عار
 "لَّبِجلا ليلق بلقلا عَّورُم لمألا ميظع '"'انيجار بر

 .كهبشو .كِلْثم لجرب ٌرُمك ؛كلذك هتيأر امب هِلّوَأتل اًمإو
 و .«كبسحو .كريغو

 '””لكيه ٍدباوألا ٍديق ٍدرجنمب .-4

 هز

 كاسيو > فيس وا ةلزو اير ةلوتشت وأ © كلل نس ايلروأت

 .(هنوكب) ظ يف

 .(ايجار) ظ يف

 ."1 :كلام نبال ةيفلألا

 :هردصو ؛سيقلا ئرما ةقلعم نم ليوطلا نم تيب زجع
 اهتانُكُو يف ريطلاو يدتغأ دقو

 : اهتانكو .اًركبم حابصلا يف جورخلا يهو .ةودغلا نم : يدتغأ :تادرفملا

 :(نوكسف مضب) ةنكو عمج (اهنوكسو اهمضو .فاكلا حتفو واولا مضب)
 .هريس يف قلطنملا ىنعمبو ؛هريصق وأ ءرعشلا ليلقلا :درجنم .رئاطلا شع

 اهديقي هنأك اهب قاحللاو هتعرسل هنأ ينعي :دباوألا ديق .شوحولا :دباوألا

 ,مرجلا ميظعلا سرفغلا : لكيه .ودعلا نع

 هلواتل لاصفنالا ردقم (ديق) فاضملا نأ ىلع (دباوألا ديق) :يف دهاشلا

 .اهكسمم :يأ .دباوألا ديقم :ريدقتلاو ءهلعف لمع لمعي فصروب

 حرشو 794 /5ر ١548/١ بستحملاو 5١٠١/5" صئاصخلاو ”١87 ناويدلا

 ةنازخلاو 6410 ليلعلا ءافشو 50/4و 01 /#”و 516/75 شيعي نباو 141 ةدمعلا

 */1١9, لماكلاو 15 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ١؟98/589 7/1

 لمع لمعت يتلا تافصلا نم تسيل (كلاثم)و .خسنلا عيمج يف تدرو اذكو

 .هدارم قفاول (كلئاممب) لاق ولو :لعفلا



 جرح كلام نبا ةيفلأ حرش

 .دباوألا

 يف الإ لمعي ال ام ّلومعم ؛بطع وأ ةرشابمب .هلعجل اّمإو
 اخأ الو .ءكل يدب الو .كل ابأ ال ةرشابملا لاثم ؛ةركن

 لمعت ال ْذِإ ؛ لاوزلا ةردقم اهتفاضإو :ةمحقُم ماللاف ؛''”رئَقَملل

 .؟ '""اهليصفو كل ةقان مك فطعلا لاثمو ؛ةركن ىف اّلِإ (ال)

 .هيخأو 7” لجو برو

 (؟!اهراج و ّتلأ ءاجيه ىّنف يأو -4

 .(رتفملل كل اخأ الو) ظ يف )١(
 41١9 -914 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 188 ةدمعلا حرش يف لوقلا اذه رظنا (0)

 ىلإ فيضأ نإو ةركن (اهليصف) ف ٠/. ليلعلا ءافشو ؟19/؟ يدارملاو

 الإ لمعت ال يهو (مك) لومعم ىلع ىلع فوطعم وهف ؛ةفرعم وهو ؛ريمضفلا
 .ةركن وهف ءةركل يف

 .هل خأو لجر بر :ريدقتلاو (لجرب) لصألا يف (9)
 :هرجعو ؛.هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (4)

 ٍتّلقتسا لاجرلاب ٌلاجر ام اذإ
 ريجملا :اهراج .بارحلا يف يلبملا ءاجيهلا ىتفو .برح :ءاجيه :تادرفملا

 .تضهن ؛تلقتسا .برحلا نم

 ىلع ةفوطعم اهنأ ىلع (راج) ءار رسكب (اهراج و .ىَتف يأو) :يف دهاشلا

 نإو اهراجف ءتنأ اهراج يأو ريدقتلاو (ىتف) ةركنلا ىلإ ةفاضملا (يأ)

 .اهلثم ةركن وهف .ىنعملا يف ةركن هنأ الإ (ءاجيه) ريمض ىلإ اًفاضم ناك
 .ءاجيه راج أو ءاجيه ىّتف يأ :لاق هنأكف
 امإ :نيهجو دحأ ىلع وهف عفر اذإ هنأل ؛(راج) عفر زوجيالا :ملعألا لاقو

 جرخيف ؛ماهفتسالا فرح ةداعإب نوكي نأ بجيف (يأ) ىلع اًفطع نوكي نأ

 - اًمطم ناك نإو ؟ثنأ اهراجأو ءاجيه ىتف يأ ريصيف حدملا ىنعم نم



 تتمططصسالا ه0
 طرشب هيلع (لأ) لوخد زاوجب ةيظفل ةفاضإ فاضملا صتخيو

 امإو: هرغشلا دفجلا وسن ؟'(لآ) هيف ام ىلإ افاضمانإ ةنرك

 «يناجلا سأر ٌبراضلا :وحن (لأ) هيف ام ىلإ فاضم ىلإ افاضم

 ومركملاو ؛ديز ابراضلا :وحن .هذح ىلع اًعومجم وأ ىئثم امإو

 كبراضو ارق افالخ ءديز براضلا عنتما مث ْنِمو ءورمع

 بصاأت هدنع كبراضلاو 0  نودنسل كغ هيلإ فاضمو فاضم

 (6©) عع 1 (4) ,سف : 1
 ”شفخألا دنعو ءرورجم ينامرلا دنع امهالكو «.بوصنمو

 , اس وصتنم

 هنأكف :ءاجيهلا راج وه يذئاو تنأ ءاجيه ىتف يأ ريدقتلا راص تنأ ىلع
 .؛اذه ىلإ رعاشلا دصقي ملو ؛ءاجيه راج رخآ لجرو تنأ :لاق

 .147 ينغملاو 484 ةدمعلا حرشو 1114/١. ١0" ملعألاو هيوبيس

 .م نم تطقسو (ىلإ) ظ يف )١(
 ىلإ .عومجم الو ىنثم ريغ وهو «لأب ىلحملا فصولا ةفاضإ ءارفلا زاجأ (؟)

 نباو 4١1 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشا رظنا .ديز براضلا وحن ءاهنم يراعلا
 ١44 مظانلا

 هيف هجولاف .كابراضلا امهو كوبراضلا مه :تلق اذإرا ؛لاق 457/١. هيوبيس ('9)

 رجلا هجولا ناك رهظملا يف ءامسألا هذه نم نونلا تففك اذإ كنأل ؛رجلا

 مه مهلوق يف نوكي الو ءةريشعلا ةروع وظفاحلا :لاق نم لوق يف الإ

 يف نونلا تففك ول كنأل ؛بصنلا عضوم يف فاكلا نركت نأ ؛كوبراض

 .«اًرج الإ نكي مل راهظإلا
 .416 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (4)

 نباو جارسلا نب ركب يبأ نع ذخأ «يىسيع نب يلع نسحلا وبأ وه ينامرلاو
 شاع .فورحلا يناعمو ءرغصألاو ربكألا دودمملا اباتك :هفيناصت نم .ديرد
 5١١, ةاحنلا ءابدألا خيرات .(ه195-884) ةنم نيب

 .816 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (©)



 72 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يناثلا ناك نإ ءائينأت هيلإ فاضملا نم فاضملا بستكا امّبٌرو

 فاضملا ةيحالص طرشب ءاّركذُم يناثلا ناك نإ اًريكذتو ءاثنؤم
 : هلرقك ثينأتلا لاثم «فذحلل

 ا" مساونلا حايرلا رم اهّيِلاعأ '''ئهْنست حام ترها امك َنْشم -10'

 هلثمو ؛حايرلا ثينأتل "”ٌرملا لعف ثّنأف

 (7لامج ليمجلا ُكْرَت مهيدلو ةفورعم ْمهدنع شحاوفلا ُيْنَأ ١-

 .(تلفست) م و لصالا يف )١(
 .(نيشم) لدب (اًديور) ناويدلا ةياورو .ناليغ ةمرلا يذل ؛ليوطلا نم تيبلا (؟)

 .اهيلاعأب تلامو اهتكرح :حامرلا حايرلا تهفست لاقي :تهفست :تادرفملا

 .دتشت مث نيلب بهن نيح اهلوأ حيرلا ميسنو «ةئيللا ةفيعضلا حايرلا :مسارنلا
 ءاتب (تهفست) لعفلا رعاشلا ثنأ دقف (حابرلا رم ...تهفست) :يف دهاسلا

 فاضملا نم ثينأتلا بستكا هنأ كلذو ؛ركذم (رم) لعافلا نأ عم ثينأتلا

 هنع ءانغتسالاو (رم) فاضملا فذح ناكمإلو «ةثنؤم يهو (حايرلا) وهو هيلإ

 .حايرلا اهيلاعأ تهفست :لاقي .ىنعملا ةماقتساو (حايرلا) هيلإ فاضملاب

 18١/8 والا١/1 لرصالار ”6 .؟١/0 ملعألاو هيوبيسو ١5" ناويدلا

 بستحملاو 4١1/7 صئاصخلاو ١89/1 بضتقملاو ١4١/7 لماكلاو

 4١ ليلعلا ءافشو ١9١ مظانلا نباو 47١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5١

 ٠٠ يناوريقلل ةيرعشلا ةرورضلاو ضيفو ينيعلاو 567” /؟ يدارملاو

 .اضرع ١197/7 ةنازخلاو

 .(ءرملا) ظ يف (5)

 سيلو ؛يبلغتلا لطخألا ءاجه يف «قدزرفلل ينيعلا هبسن ؛لماكلا نم تيبلا (4)

 :هزجعل ةدمعلا حرش و نآرقلا يناعم ةياورو ؛قدزرفلا ناويد يف

 امارح تامركملا لعف نوريو

 -فاضملا نم فاضملا باستكا يف قباسلا دهاشلا اك (ةفورعم) :يف دهاشلا
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 هلوق ريكذتلا لاثمو

 ""يناوتلا بانتجا ىلع ُنيِعُم ُر ألا هلٌلوؤي ام ركفلا ٌةيُر -1

| 
 0 م 2 مادو رة 2

 .هتدُغ :يأ "هدم مل ادهأَل يرحل اوداَرَأ زلر»

 اًربخ هنوكل ثنأ هنكل ءركذملا (يْنأ) ربخ عمو هنأ عم (ةفورعمف) ؛ثينأتلا هيلإ -

 بدكاف ةثنؤم يهو (شحاوفلا) ىلإ فيضأ ينأف ؛ثنؤم ىلإ فيضأ مسال
 هيلإ فاضملاب ءانغتسالاو (ينأ> فاضملا فذح ناكمإ عم «ثينأتلا هنم
 .ةقورعم مهدنع شحاوفلا :لاقي نأ نكميف ؛ىنعملا ةماقتساو (شحاوفلا)
 نباو 868 ةدمعلا حرشو 47١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و ١١0/7 نارقلا يناعم

 .514/15 ينومشألاو 758/7 ينيعلاو 16١ مظانلا

 :ىوري هرخآ نأ يئيعلا ركذو .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛فيفخلا نم تيبلا )١(

 .(تاوكلا :باتمتكا ىلنغ :+)

 اًركذم (نيعم) ربخلاب ءاج ثيح (نيعم رمألا هل ...ركفلا ةيؤر) :يف دهاشلا

 فاضملا نم ريكذتلا (ةيؤر) باستكال كلذو ؛ثنؤم (ةيؤر) أدتبملا نأ عم

 .(ركفلا) هيلإ

 «ثنؤملا (ةيؤر) ىلع دئاعلا (هل) يف ريمضلا ريكذت بسب نوكي نأ نكميو

 .ركذم وهو (ركفلا) ىلإ اهتفاضإل (اهل) لقي ملو
 يدارملاو 5547/5 دعاسملاو ١5١ مظانلا نباو 4؟١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .118/7 ينومشألاو :4/؟ عمهلاو ٠١ /؟ رردلاو 789/7 ينيعلاو 54 /؟

 ثنؤملا أدتبملل ربخ وهو ءركذم هظفل (بيرق) 05 :ةيآلا فارعألا ةروس

 .ركذملا ةلالجلا ظفل ىلإ هتفاضإب ريكذتلا بستكا أدتبملا نأل كلذو ؛(ةمحر)
 أرقي .كلملا دبع نب دمحم عمس هنأ نارمع نب ةلمرح نع بهو نبا ىور 2

 ولو :دارأ نوكي نأ هقيرطق :بستحملا ف ينج نبا لاق .(ُهَدُع هل اودعأل)

 «ثينأتلا ءات فذح هنأ الإ ؛هل اربهأت يأ ؛هتدع هل اودعأل جورخلا اودارأ
 نع ها“ ةذاشلا تاءارقلا يفر .,7ة5؟/١ .ااهنم ضرملاك ريمضلا ءاه لمجو

 .(ُهَذِع هل اودعأل) :شيبح نب رز
 45 :ةيآلا ةبوتلا ةروس (5)

 ريصعج ف



 سس اور للام نبا ةيفلأ حرش

 : هلثمو

 (0اوُدَعو يذلا رمألا َدِع ٌكوفلخأو اودَرَجْلاو ٌنيبلا اوُدجَأ طلح نإ -1 07

 هلثمو "1 : أ

 9 فاسملل اهُتدقوأ دق رانلا اح اَهَحْدُق ٌتْرداب حبّضلا َلْيِبُق رانو 4

 دبع نب بهل يبأ نب ةبتع نب سابعلا نب لضفلا ةيمأ يبال طيسبلا نم تيبلا (1)
 .بلطملا
 .عاطقنالاو قارفلا :نيبلا .طلاخملا بحاصلا :طيلخلا :تادرفملا

 نم واولا تفذحف ءادعو دعي دعو نم :َدع.اوقرافو اوعفدنا :اودرجنا

 دنع ءاتلا رعاشلا فذحف :ةدع ؛ليقف ءءاتلا اهنع يضوعو ردصملا

 ,رمألا دع :لاقف .ةفاضإلا

 نمأل ةفاضإلا لجأل ؛ثينأتلا ءات رعاشلا فذح دقف (رمألا َدِع) :يف دهاشلا
 ,رمألا ٌةَدَِع :هلصأو ءسبللا

 ١88/١5 صصخملاو ١91١/7 صئاصخلاو 704/7 ءارفلل نآرقلا يناعم

 روصتملاو ل5١ ليلعلا ءافشو 5 ةدمعلا حرشو 4٠١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 حرشو 0 رئاظنلاو هابشألا و 077 /4 ينيعلاو 6 يلاقلل دودمملاو

 ,586- 51 /؟ ةيفاشلا دهاوش

 .(رمألا ةَدِع) ظ يف (؟)
 .ىملس يبأ نب ريهز نب بعكل ليوطلا نم تيبلا (9)

 هيحاصو وهف دحأ اهاري الثل حبصلا عم اهدقوأ :اهحدق ترداب :تادرفملا

 رفاسملل .اهداقيإب نوكت رانلا ةايح نأل ؛رانلا ةايح :رانلا ايح .نافئاخ

 راثلا دفوأ رعاشلا نأكف ءرعاشلا بحاص مسا وهو ؛رفاسمل ناويدلا ةياور

 .هدعب ام ليلدب ؛ صوصللا هل بقري رفاسمو ءزبخيل
 (ايح) فاضملا ثيلنأت ءات فذحف ءرانلا ةايح دارأ (رانلا ايح) :يف دهاشلا

 - .سبللا نمأل



 كلام نبا ةيفلأ حرش ©ةت«د

 ,رانلا ةأيح 1

 ىلإ فدارم الو ناتملاب هتفص ىلإ فرصوم فاضي الو

 ةنح ىنعمب ؛«ءاقمحلا ٌهبحف ها كلذ م 0 درو امو .هفدارم

 درجو . عماجلا ناكملا ىنعمب ىنعمب .عماجلا دجسمو (ءاقمحلا َهَلُقَبلا

 ىّمسُم ىلعمب زْرُك ٌديعسو ؛ٍةفيطق نم ُدْرُج ءيش ىنعمب «ةفيطق
 .بقللا اذه

 ىراصقك .ىنعمو اظفل اَنإ ؛ةفاضإلا '''مزال ام ءامسألا َنمو
 .ىئعم اًمإو .ىوسو دنعو ىدلو «هتياغ :يأ ؛هادامححو ءيشلا

 سيلا َكلَيِظ :ىلاعت هلوق نم ؛يأو لُكو ضعبك ءاظفل اهقرافُي دقو
 نك كر هل 1 سَ 7 7 0 ص ل 0

 )يضلل ةكمنملا هلق اعد اذ اَي»

 عاونأ ةثالث ةفاضإلل مزالملا م

 َكْيَبَلو كدحوك ءرمضملا ىلإ ةفاضإلا مزال ام :اهدحأ

 حرشو 40١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر ١١9 /” ليهستلا حرشو ١79 ناويدلا <

 144/4 ناويصلا ةايحو 7١7 ليلعلا ءافشو ١/75" دعاسملاو 187 ةدمعلا

 1١75. (ايح) ناسللاو 48١/١ ريبكلا يناعملاو

 .(مزال ام) ظ نم تطقس )١(

 .مهضعب ىلع . ملعأ هللاو ريدقتلاو 107 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 كبر) ظ يف دري ملو .مهلك . ملعأ هللاو ريدقتلاو 1١١١ :ةبآلا دوه ةروس ()

 .(مهلامعأ

 .مهيأ . ملعأ هللاو . ريدقتلاو 21٠١١١ :ةبآلا ءارسإلا ةروس (4)
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 س (ةدار :

 كل ًةلادإ ىنعمب ؛ٌكِيلاودو .'''ةماقإ دعب كتباجإ ىلع ًةماقإ ىنعمب

 كبل انحو ءداعسإ دعب ا رع كرس ب < هنن[ ماعت

 دعب كيلإ اعارسإ ىن ىنعمب ءَكِيْذ اذهو ؛نئحت دعب ٌكيلع اَنْنحَت ىنعمب

 .عارسإ

 هلوف يف *”رهاظ ىلإ (ىَبل) ةفاضإ ٌردنو
 روش يدي نبلق ئئلق ”اًروُسِي يتئان امل ثرعذ 8

 هلوقك ؛ئنانح يف ردن امك

 "'باتِعلا ممن ْنِيَل هبتاعت انْوَنَع ُهلو انّبر ينانح -151

 .(ةماقإ دعب كتباجإ ىلع) ظ يف ررك )١(

 .(ةلادإ دعب كل) ظ نم طقس (؟)
 .(داعسإ) مو لصألا يف (5)
 .(رهاظلا ىلإ ىبأ) ظ يف (4)
 .ناسللاو ينيعلا يف امك ءدسأ ينب نم يبارعأل بسني ؛براقتملا نم تيبلا (8)

 يف ردان وهو ءرهاظ مسا ىلإ (يبل) فيضأ ثيح (يدب ْيبل) :يف دهاشلا

 .رئامضلا ىلإ الإ فاضت ال ىَبل نأل ؛ءاملعلا روهمج يأر
 ١6١ مظانلا نباو 477 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١95/١ ملعالاو هيوبيس
 ليمكتلاو لييذتلاو ١١9/١ شيعي نباو 81١/7" ينيعلاو 75١/7 يدارملاو
 رردلاو 4٠١١ يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ؟"١/4 ةنازخلاو ا١م* /؟

 5497 (ىبل)و 48٠" (ببل) ناسللاو 140/١ ممهلاو ١)
 .فيحصت (عقي نأل هبقاعت انوحن) ظ يفو (عقي نآل هبقاعن انويع) م يف (1)

 نب ةيمأ ديري هلعلو ؛يفقثلا لاقو :ينابيشلا ورمع وبأ لاق ؛رفاولا نم تيبلاو
 ابوسنم ناسللا يف هردص دروو .هرعش يناعمو قفتي هنإف «يفقثلا تلصلا يبأ
 داذه درو حاحصلاو ناويدلا ينو .موتحلاو ايائملا كيفكب :زجعب ةيمأل
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 .هلعب امو ىراصُمك .رمضملاو رهاظلا يناثلا

 ناكم فرظ يهو (ُتيح) كلذ نمف ؛لمججلا ىلإ ثلاثلا
 يف درفم ىلإ اهتفاضإ دشو .ةيلعف وأ ةيمسا 0 قل فاضم

 هلوق وحن
 7 املا انين يحفر ان[

 هلثمو]

 :اذكه رخآ ردصب زجعلا

 مرتحلاو ايانملاهيفكب بر تنأو نوئطخي كدابع

 .انعطأو انعضخ :انونع.هللا نم ةمحرلا بلطب ءاعد انبر ينانح تادرفملا
 مسا ىلإ (ينانح) ةفاضإ يف قباسلا دهاشلاك (انبر ينانح) :يف دهاشلا

 .ريمضلا ىلإ ةفاضإلا مزالم نائحف ؛ردان وهو هرهاظ

 (متح) حاحصلاو ١ (متح) ناسللاو 541/7 ميجلا باتكو 64 ةيمأ ناويد

87 , 

 .(ةلمجلا) ظ يف )١(

 يبارعألا نبا نأ هريغو ينيعلا ركذو .هلئاق فرعي مل زجرلا نم تيب اذه (7)

 ؛ هدعبو .هدشنأ

 اًممال باهشلاك ءيضي اًمجن

 لصالاو ءاذوذش درفملا ىلإ (ثيح) تفيضأ دقف (ليهس ثيح) : يف دهاشلا

 اجتحم درفملا ىلإ (ثيح) ةفاضإ اسايف يئاسكلا زيجيو .لمجلا ىلإ اهتفاضإ
 .تيبلا اذهب

 الو ءرقتسم هريدقت فوذحم ربخلاو ؛أدتبم برعي ذئئيحو (ليهس) عفرب يورو
 .حراشلا هدروأ امل ةياورلا هذه ىلع هيف دهاش

 "84 /” ينيعلاو 777/1 يدارملاو 10١ مظانلا نباو 479 ةيفاكلا ةيفاشلا حرش

 .ا م ١/ رردلار 5/١ عمهلاو ١986 /؟ ةنازخلاو 94١/4 شيعي نباو
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 .ةرسكلاب اهنورجيف اهنوبرعي مهنأ سعقف نع يئاسكلا ىكحو
 امعتسُن دق اهنأ "”شفخألا نعو .[''”همدع دنع ةحتفلاب اهنوبصنيو

 هلوقك نامز فرظ

 1 يدهت ثيح 5 هب دكعت , لقع متفلل -48

 .هن ايح ٌةذم : نأ

 )١( همامتب رهو .ليقع نب سّلمع هلاق «ليوطلا نم تيب نم ءزج اذه :

 ضيب .ءادعألا طاسوأ ديريو (ءاحلا رسكب) ةوُبِح عمج :ابحلا :تادرفملا

 .سوؤرلا دارأ :مئامعلا يل .فويسلا : يضاوملا

 سيقم اذهو (يَل) وهو .درفم ىلإ ثبح تفيضأ دفف (ي ُتيح) :يف دهاشلا
 .ةرورض نييرصبلا كدنعو « يئاسكلا دنع

 مظانلا نباو 1؟ 41/4 شيعي نباو 474 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ١6 ينيعلاو

 */  "437ةنازخلاو */ ١187 ينغملاو ١17 ممهلاو ١/ 5١7رردلاو ١8٠/١

 حيرصتلاو 764/7 ينومشألاو 54/7

 .حراشلا اهروأ يتلا ةعطقلا عم قفتي «ليوطلا نم ةزع ريثكل تيب كانهو

 لاق :

 مئامعلا يل ُتيح نم اهلابكرب اهّرح ٌفتلي ٌرعاي ٍةرجاهر
 .قباسلا دهاشلاك هيف دهاشلاو

 ناويدلا 5١4.

 .مو لصألا نم []نيسوقلا نيب ام طقس (؟)
 8١/1. شيعي نبال لصفملا حرش يف (ثيح) يف تاغللا رطظناو

 (ثيح) نأ نسحلا وبأ معزو» :لاق ١80/١1 يسرافلا يلع يبأل رعشلا باتك (*)
 .؟انيح (ثيح) لعجف تيبلا دشنأو ؛نامزلل اًمسا نوكي دق

 - ,دبعلا نب هفرطل ديدملا نم تيبلا (4)
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 ةفاضإلا قزافت الو: :اضيأ نيتاحجلا' ىلإ قانضت (ذإ) اهتز
 «نيونتلاب هيلإ فاضملا نع ضرع اذإ ل اغلا اظفل الو ىّنعم
 يتأتسو 11 اينعو . اًهَرابْخَأ ُترَمَت ٍلبمْرَبه :لثم

 ىلإ اًراوج هتفاضإف ماهبإلاو "”ىنعملا يف (ْذِإ) لثم ناك امو
 نيح :وحن ؛ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نم (ْذإ) هيلإ فاضي ام لثم
 : لاق «'* "دش رمألا ءاج نيح :لوقت ؛ةعاسو مويو تقوو

 9 ُمُتِْب موي ينّئاف ام ىلع ٌُتمِدن -

 .نيح ىنعمب نامز فرظ نوكت (ثيح) نأ ىلع (يدهت ثيح) :يف دهاشلا -

 .حراشلا ركذ امك شفخألا نسحلا يبأ يأر وهو
 نباو 7717/7 يرجشلا نبا يلامأو 199 بلعث سلاجمر 4ال ناويدلا

 5١8/75 ب ليمكتلاو لييذتلاو 185/١ رعشلا باتكو 47/4 شيعب

 ١8١/١ رردلاو 7١7/١ ممهلاو 5١94 ئلآللا طمسو /1١77 ةنازخلاو

 1541١. (ىده) ناسللاو

 موي :ملعأ هللاو ريدقتلاو .ظ يف (اهرابخأ) درت ملو .4 :ةيآلا ةلزلزلا ةروس )١(

 .ضرألا تلزلز د
 "47 : ص رظناو .(ذإ) مو لصألا يف (؟)
 .(يضملا) ظ يف (9)

 .(ذبن) ظ يف (4)

 :هرجعو ؛ةزع ريثكل ؛ليوطلا نم تيبلا (8)
 يليرمت َنْيري الأ اترسح ايف

 بارعإ ةحتف ميملا ةحتف نوكت نأ لمتحيو (موي) حئفب (متنب ٌموي) :يف دهاشلا

 حجارلا وهو ينبم لعق هدهعب ام نأل ؟ءانب ةحتفوأ (ةيفرظلا ىلع اًبصن)
 .14/؟ يلاقلا يلامأو ”4١7/7 ينيعلاو 167 مظانلا نباو ؟81/ ناويدلا
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 ءاهارجم يرجي ماهبإلاو لابقتسالا يف (''7ذإ) لثم ناك امو

 هيلو اميف راتخملاو .بارعإلاو ءانبلا (ْذِإ) ىرجم يراجلا يف كلو

 هلوق ىوريو «ءانبلا ضام لعف

 "”زاو ُبيشلاو ٌحْضَت املأ ُتلُقو اًبّطلا ىلع َبيِثملا ٌتبناع نيح ىلع 1١

 ةيمسا ةلمج وأ عراضم لعف هيلو امو .نيهجولاب

 ةءارق هيلع اولمحو «هءانب نويفوكلا زاجأو .هبارعإ سايقلاف
 : 1 5 (”) ركع جد يم عمم ومع مر
 يسرافلا مهعباتو ؛حتفلاب ” 4مهَقْدِس َنِقدَّصلأ عفني موي انه»

 .نيعضوملا يف (اذإ) ظ يف )١(

 .رذنملا نب نامعنلل اهيف رذتعي ةديصق نم «يئايبذلا ةغبانلل ليوطلا نم تيبلا (7)

 فاصنإلا يف يرابنألا اهدروأ حراشلا ةياورو (حصأ) هريغو ناويدلا ةياورو
 .ةنارخلا يف يدادغبلاو

 ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع (َنيح) ءانبب يور دقف (تبتاع َنيح ىلع) :ين دهاشلا
 ريغ ىلع رسكلاب يورو ؛(تبتاع) يضاملا وهو ءاًيلصأ ءانب ينبم لعف
 ,نافكملا
 540 /"و 91/١" ءارغلا يناعمو 569/١" ملعألاو هيوبيسو "؟ ناويدلا

 نباو 08/١ فصنملاو 747 فاصنإلاو 180/١ لماكلاو 771/١ لوصالاو
 ١١ ليلعلا ءافشو 704/7 دعاسملاو 757/79 يدارملاو 15 مظانلا

 714/5 يرجشلا نبا يلامأو ١81/7 ةنازخلاو ”"ةال/4و #/1١7 ينيعلاو

 ١١١/5 رئاظنلاو ءابشألاو 5577/5 يدارملا و 270/5 برضلا فاشتراو

 145/١. برقملاو!*5/4و 4١ /4و م1 ١5. 7/7“ شيعي نباو

 ١١8, :ةيآلا ةدئاملا ةروس (9)
 ربخ مفرلاب (موي) نوقابلا أرقو ؛:نصيحم نبا هقفاوو حتفلاب (ٌموي) عفان أرق

 ربخ لحم يف بوصنم فرظ هنأل «بارمإ نييرصبلا دنع هحتفو .(اذه)

 نأ نوطرتشي ال ثيح ؛لعفلا ىلإ هتفاضإل ٌءانب نييفوكلا دنع هحتفو ؛(اذه)

 < لعف ىلإ فيضأ اذإ فرظلا نونبي امئإ نويرصيلاو .اّينبم هدعب لعفلا نوكي
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 "'هيشلاو

 دناو دال ع جا 0 ال ابلاغ طرشلا ىنعم نمضم لبقتسم نامز مساف (اذإ) امأو

 0 هعفر اذ ورحل يف رحل زاجأو 0 0 ٌتَقَْنَأ كاسل

 هلرق امأف .فيعض رهو

 (ءدّزملا كاذف اهنم دلو ُهل ةّيلظنح ُهتحت ّئلهاب اذإ -7

 هرجو نع فشكلارظنا .نبي مل ةيآلاك برعم لعف ىلإ فيضأ نإف ؛ينبم
 7 تاءارقلا ين ةححلاو 15 - غ3 اهججحو اهللعو عبسلا تاءارقلا

 017/١, فاحتإلاو 5١١/١ نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلاو

 :ا/ ةيفلألا يف كلام نبا لاقو 701/5 ينومشألاو 758/1 يدارملا رظنا )١(
 اننلفي نلف كن نمو ترا ادتبمه وأ برعم لعف لبتو

 .ملعأ 0 ,تقشنا ءامسلا تقشنا اذإ ريدغلاو“ ١ :ةيألا ىف ةاقشن دست روك )00

 هلوقبو .أدتبم (اذإ) دعب 0 لعج كلذ عم (شفخألا ع زاجأو»:لاق

 ره ام بلطك هل اهبلط لب (نإ) بلطك سيل لعفلل (اذإ) بلط نأل ؛لرقأ

 ينج نبا هب لدتساو .«ماهفتسالا ةزمهك ءهيف هل لمع ال امم ىلوأ لعفلاب

 دهشتساو ؛شفخألا نسحلا يبأ بهذمل ١١4/١- ٠١8 صئاصخلا يف

 | : يدسألا مغيض تيبب
 ممولظلا لجرلاهقلأمل نإو 2 يئنع نبا يف يلفخب مل وه اذإ

 .مذلا يف وهف ةررهشملا يهو .حراشلا ةياور ىلعو
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 .يلهاب ناك اذإ :ريدقت ىلع لومحم "اشف

 .ىئعمو اظفل ىئثم فّرعم ىلإ ةفاضإلا نامزالم اتلكو الكو

 ءائلعف انالك وحل .ءظفل نود ىئعم رأ .نيلجرلا الك وحن

 : هلثمو

 7” هو كلذ الكو. .. ئّدم "”قللو زيخلل نإ ت7

000 

 ؟0

 هب

 رمصم

 .كلذك هبسن ناك نم
 «ةيمسا ةلمج (اذإ) دعب ءاج ثيح (ةيلظنح هتحت يلهاب اذإ) :يف دهاشلا

 ةلمج (ةيلظنح هتحتو) أدتبم يلهابف .روهمجلاو هيوبيس بهذم ىلع ذاش كلذو

 شفخألا هب دهشتساو .(اذإ) ىلإ ةفاضإلاب رج لحم يف ةلمجلاو ؛ءربخ ةيمسا
 نأ ىلع هجرخو ؛مهبهذم حراشلا فعضو ؛كلذ زاوج ىلع نويفوكلاو
 ىلع ةدعاقلا درطتل ؛يلهاب ناك اذإ ؛ريدقتلاو ؛ةفوذحملا ناكل مسا (يلهاب)

 .كلذ ريغ ليقو .نييرصبلا بهذم
 ١67 مظانلا نباو 4١ ليلعلا ءافشو 155/5 لماكلاو 415/١ ناويدلا
 7١7/١ ممهلاو 57١ يطويسلل ينغملا دهاوش حرش و ”4١4/7 ينيعلاو
 .5908/7 ينومشألاو ١74/1١ رردلاو

 .(ردانف) ظ يف

 .(رشلا) مو لصألا يف

 وهو دحأ موي اهلاق ةديصق نم ؛ىرعبُزلا نب هللا دبعل ءلمرلا نم تيبلا
 لدب (لجأو) يناغألا ةياورو .ديبلل :ليقو «حتفلا موي ملسأ دقو ؛كرشم

 .(لبق)
 ؛ةينثتلا هانعمو اًظفل ءدرفم ىلإ فيضأ (الك) نأ ىلع (كلذ الك) :يف دهاشلا

 ىنثملا ىلإ الإ نافاضي ال املكو الك و .هلبق رشلاو ريخلا ىلإ ةراشإ وهف
 .تيبلا يف امك ظفل نود ىّنعم وأ ,ىئعمو اًظفل ةفرعملا
 ١67 مظانلا نباو 42 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4١ ىرعبزلا نب هللا دبع رعش

 2418 /" ينيعلاو ١7١/7 يدارملاو ”47 /75 دعاسملاو ١8 ليلعلا ءافشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 عكر د

 : هلوق ردنو ءفطعو قيرفتب نينثا مهفُم ىلإ فاضت الك'و

 "جالا ماملاو بورحلا دنع اًدشع ييجاو يليلخر يعأالك 1
 ُثرركت اذإ كلذ زوجيو .فّرعُم ٍدرفم ىلإ (َيأ) فاضُت الو

 : هلوقك ءرعشلا يف نكل

 "”اًمركأو اًريخ ناك انيقتلا اماذإ مكّبأو بأ ّسانلا نولأست الأ 8

 ديز ءازجأ يأ يذق ' ”ئ1 9 تيوب: دف 0 :لاقي الف

 014 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ”١/7 شيعي نباو 5١١/١ برقملاو -

 ١١١, /* ةريسلاو 0487/١0 يناغألاو 50/١ عمهلاو ٠60/7 رردلاو

 .(ال) مو لصألا يف )١(
 ادعاسو)و (تابنانلا يف) :يورو .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛طيسبلا نم تيبلا (1)

 (بورحلا دنع) لدب (دنع

 نينثا مهفم ىلإ (الك) رعاشلا فاضأ دقف (يلبلخو يخأ الك) : يف دهاشلا

 مهفم هيلإ فاضملا نركي نأ اهتفاضإ طرش نم نأل ؛ذاش اذهو ؛نيقرفتم

 .قيرفت نود ىّنعم وأ ,ىنعمو اظفل نينثا
 ليلعلا ءافشو 544/5 دعاسملاو ١04 مظانلا نباو 91١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ه6؟ يطويلل ينغملا دهاوش حرشو ؟57ينغملاو 419/7 ينيعلاو 4

 .580/7؟ يئرمشألاو ١١/؟رردلاو 50 /؟ ممهلاو

 .هلئاق فرعأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (*)

 .ةفرعم درفم ىلإ نيعضوملا يف (يأ) فاضأ ثيح (مكيأو يعأ) : يف دهاشلا

 امك رعش يف ترركت اذإ الإ كلذ زوجي الو 2 ملكتملا ريمض وهو
 .انه
 ينيعلاو 07” /” لبقع نباو 44 مظانلا ن نباو 4808 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ,١55/؟ ينرمشألاو 2

 .(ينإ) ظ يف (4)
 .(الإ) ظ يف (4)



 سس ياو كلام نبا ةيفلأ حرش

 ديز نوذ: :ةساروأ "دي ةيباجي كلذلو ؟ تنربش ةفانضعأو 00

 .ريصقلاو ليوطلا

 ّيأب رد رغب 007 ىلإ اهتفاضإ مزل ةلوصوم تناك اذإو
 ةفرعمل ًالاح وأ ةركنل اًنعن اّمإ ةفص تناك اذإو .لضفأ وه موقلا

 ءاجو"”«لجر يأ لجرب تررم :وحن ؛ةركن ىلإ اهتفاضإ تمرل
 ٍِس سراف ا ديز

 ةفرعملا ىلإ اهتفاضإ زاج ةيماهفتساوأ ةيطرش تناك اذإو
 .ُبرضأ ثبرضت ْمُهْيَأو ؟ ءاج لجر يأ ؛ وحن ؛ةركنلاو

 (؟”اهعم هلف َةوُدُه ىوِس «هرسفي ام ىلإ ةفاضإلا مزلت (ندل) و
 ندل وهن ءردان اًرييمت ةؤدغ ُتفَنو .ةةازفإلاو ةفانضإلا :نالانع
 .ةودُغ

 دقو ؛ةفاضإلاو ةيفرظلل ُمزالم عامتجالا عضومل مسا (عم)و

 :هلوقك .ماللا (ة!ةدودرم درفت

 0 الرب اير قه كرازقا تعا كتفلو انو ىلإ هنن ت55

 .(هديب) ظ يف )١(
 .(اًديز) ظ يف )0(

 .ظ نم واولا تطقس ()
 .ظ نم ةدايز (اهعم) (4)
 .(دودرم) ظ يف )6

 .يريشقلا هللا دبع نب ةمصلل ؛ليوطلا نم تيبلا (7)
 -ىلع بصنف ؛ىئعمو اًظفل ةفاضإلا نع اًمطقنم ءاج ثيح (اًعم) :يف دهاشلا



 للام نبا ةيفلأ حرش هو

 1 د و #00
 دقو .هِعم ْنِم تبهذ مهلوق يف نمب هرج ' هيوبيس ىكحو

 هلوقك نوكسلا ىلع ىنبي
 اَماَمِل مكترايز تناك نإو مكغم ياوهو مككنم يشيرو -7 (5) سا ع هم نا هلا 8 ا“ 5 ١

 لقنو .حيحصب سيلو :”ُْثَنْكَس كس اذإ فرح اهنأ مهضعب معزو
 .نكاس لاصتا لجأل رسكلاو حتفلا اهيف

 ءافيسأو «لودو «لوأو ءانسححو ؛ذعيو ٠ لبقو هريغو

 «قوفو ٠ تحتو .مامأو «ءاروو ءلامشو ؛«نيمي وحل .«تاهجلا

003) 

(0 

 بارعغإ برعيت ءهرخآ فلألا يهو ةملكلا مال ترو .ليلف رهر :ةيفرظلا

 .ررصقملا

 يلامأو 471/ ينيعلاو 447 ليلعلا ءافشو ١688 مظانلا نبا 4" ناويدلا

 يناغالاو 1115 ؛"٠0 ئلآللا طمسو ١7١١8 يقوزرملاوب 0١ يلاقلا

 اللا

 ,186 /؟ هيوبيس
 ,كلملا دبع نب ماشه اهب حدمي ةديصق نم ءريرجل ءرفاولا نم تيبلأ

 .اهيلع دهاش الو (مكعم) لدب (مكيف) !يورو

 ةمعل نم هيف ره ام دارملاو «سابللا «شايرلاو شيرلا : يشير :تادرفملا

 .ةعطقتم 'امامل .حودمملا نم اهلك

 ةعيبر ةغل ىلع نوكسلا ىلع (عم) فرظلا ينب ثيح (مكفم» :يف دهاشلا

 .(ياوه) ربخ وهو ءمنغو
 يلامأو ١481ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و 440 /؟ ملعألاو هيوبيسو ؟10 ناويدلا

 24/١ ١18/79 شبعي نباو ١99 مظانلا نبار 784/١ يرجنلا نبا

 .518/؟ ينومشألاو 477/9 ينيعلاو 08/7 ليقع نباو ١؟8/0و

 دقعلم عامجإلا نأ ساحنلا رفعج وبأ معزو» :لاق .775/؟ يدارملا رظنا
 .؟ةنكاس تناك اذإ اهتيفرح ىلع



 ينو دكللاع نبا ةيفلأ حرش

 لود هيلإ فاضمللا ىدعم ئوتيو .ةفاضإلا نع عطقي 7و

 سو لسه نم ٌرْسْأْل دج :لثم .مضلا ىلع ناش يني .هظفل

 هيلإ فاضملا ظفل َتيون وأ ؛هيلإ فاضي امب ٌتحّرص ْنإف "”4دنَب
 : هلوقك «تيرفأ

 (*!طاوعلا هيلع اًموي ثفطع امف ٌةبارق ىلؤم لك ىدان لبق نيو] -4

 دعبو لبقب ىوني ال دقو .كلذ لبق نمو لاق هنأك ضفخلاب

 0 دنَب ْنِمَو ُلَبَ ني» :مهضعب أرق .نْيّرْكنم نابرعُيف ةفاضإلا
 07[ هلوقك

 "ميمحلا ءاملاب ٌصُْعَأ ٌداكأ لبق ٌتنكو ٌُبارشلا َيِل اسف -4

 .(ىلعو) ظو م يف 000

 .(ينبف) ظا يف (5)
 4 :ةيآلا مورلا ةروس ()

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (4)
 نم ريدقت ىلع هنأل ؛نيونت نود نمب (لبق) رج دفف (لبق نمر) :يف دهاشلا
 .اظفل يونم فوذحم هيلإ فاضملاف «كلذ لبق

 يدارملاو 04/5 ليقع نباو ١58 مظانلا نباو 47 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ١الا/ /١رردلاو 7١١/١ عمهلاو 174 /* ينيعلاو 7١4 ليلعلا ءافشو فيرس

 ,5594/7 ينومشألاو 6٠0/7 حيرصتلا حرشو

 رسكلاب «يليقعلا نوعو يردحجلاو كامسلا وبأ أرق .ةقباسلا ةيآلاو ةروسلا (5)
 . 1117 را رججبلا .(دعب)و ( لبق) نيوئتلاو

 .م نم (] نيسوقلا نيب ام طقس 253

 الو «(اَمْذَي تنكو) ناويدلا ةياورو . ينايبذلا ةغبانلل :ليق .ءرفاولا نم ثيسلا (0)

 -ديزيل ليقو .برعي نب هللا دبعل تيبلا :ليقو .ةياورلا هذه ىلع دهاش



 كلام نبا ةيفلأ حرش كت

 هلوقكو

 00 يحول ىلع ادعس ويرش أكف عزا نيالا لق ةينوتف 644غ

 حتفلاو ؛ءانب ٌمضلاب ءلّوأ نم اذب أَدبإ :"”يلع وبأ ىكحو

 .هيلإ فاضملا توبث ةينب ضفخلاو ءفرص عنمو ءابارعإ
 هماقم هيلإ فاضملا ماقّيو ةنيرقل تافحلا ""قلدخب : اًريثكو

 يف اوُيرْضأَر ,*”هرمأ يأ هيَ و :لشم .بارعإلا يف

 .بسنألا هلعلو (ةارفلا) ةيفاقلا تيورو .قعصلا نبا -

 ةفاضإلا نع عطق هنأل ؛ةيفرظلا ىلع بصنلاب برعأ دقف (ًالبف) : يف دهاشلا

 .ىنعمو اظفل
 ةيفاكلا حرشو 57١/5. 5١" ءارفلل نآرقلا يناعمو ؟١١ ةغبانلا ناويد

 ينيعلاو 88/4 شيعي نباو 778/7 يدارملاو 185 مظانلا نباو 418 ةيفاشلا

 ١71/١ رردلاو 7١١/١ عمهلاو 158 /8و ٠١4/١ ةنازخلاو "67
 يدوكملاو ١١١.

 ىلع فقأ ملو ؛ليقُم ينب نم لجرل وه :ءارفلا لاق ءرفاولا نم تيبلا )١(
 .ههسأ

 اظفل ةفاضإلا نع هعاطقن ال ؛ةيفرظلا ىلع بصن دقف (اًدعب) :يف دهاشلا
00 
 ١05 مظانلا نباو 456 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١/7" ءارفلل ناآرقلا يناعم

 5١١/١ عمهلاو 7١8 يناوريقلل ةرورضلاو ١721/7 ةنازخلاو 475/7 ينيعلاو

 75/1١ ١, رردلاو

 .9575 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 .(ثدحي) ظ يف (9)

 ؟؟ :ةيأآلا رجفلا ةروس (4)
 .ءيجملا ةفص ريسفت يف ةيرعشألا لوف اذه (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 فذحيف فاضم ىلإ فاضي دقو .هّبُح يأ '”«َلِجيْلا ُمِهبوُلُ
 نيه :لثم .بارعإلا يف لوألا ماقم ثلاثلا ماقيو يناثلاو لوألا
 نتن فيلا 2 ١ لقفؤ: فسرف "ناس ثا نيه ىا 11«لرشتلا نك
 .يذلا نيع ٍرْوَدك : يأ (4) توما ني ِهَيلَع

 نوكي نأ طرشب فذحلا لبق ناك امك هرقبأ يذلا اوّرِج امئرو

 :هلوقك ءىّنعمو اظفل هلثم ىلع اًفوطعم فوذحملا

 0اران ليللاب ُدّقوت ٍرانو أرما َنيِبسحت ئرما ّلُكأ 0١

 )١( ةيآلا ةرقبلا ةروس 9

 45 :ةيألا هلع ةروس (؟)

 .(روفاح) م و لصألا يف (9)

 ١4 :ةيآلا بازحألا ةروس (4)
 نب يدعل لماكلا يف دربملا هبسنو :يدايإلا داؤد يبأل براقتملا نم تيبلا (8)

 .يدابعلا ديز

 ناك امك اًرورجم هيلإ فاضملا كرتو فاضملا فذح ثيح (ران) :يف دهاشلا

 (راث) فطعي نأ زوجي الو .لك فذحف ءران لكو :ريدقتلا ذإ ؛فذحلا لبق

 ىلع فطعلا كلذب مزلي هنأل ؛هيلإ (لك) ةفاضإب رورجملا (ئرما) ىلع
 ىلع (راث) دحاو فرحب فطعتن (اًرانو ران) امه «نيفلتخم نيلماع يلومعم

 (أرما) ىلع (اًران) اهب فطعت و (لك) ىلإ ةفاضإللاب رورجملا (ئرما)
 نع بئان فطاعلا نآل عئتمم اذهو .نيبسحتل ةيلوعنملا ىلع بوصنملا
 .هيئان كلذكف .دحاو نأ يف ابصنو ارج لمعي ال دحاو لماعو :؛لماعلا

 لماكلاو 7/١ ملعالاو هيوبيسو "80 هرعش نم ىقبت امو يدايإلا داود وبأ

 نباو 0٠١ ةدمعلا حرشو 41/4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 781١/١ بستحملاو 0١

 ناو 448 /” ينيعلاو 171 *557/؟ دعاسملاو 58٠/7 يدارملاو 6١ا/ مظانلا

 710/١ برقملاو ٠١5/40 67/8و1475/5 رالف ,55 اال ,77/# ضيعب

 ,71/7 /؟ ينومشألاو 50 /؟ رردلاو 55/7 عمهلاو اًضرع 187 /؟ ةنازخلاو



 كرد كلام نبا ةيفلأ حرش
 د مار ايدل سر كرد 1-18 دات ما ةةارتكو
 ير

 ام ىلع فاضملا كرتيف هدوجو اًرّدَقُم هيلإ فاضملا فذحي دقو

 ٍةفاضإو ٍبفطع عم كلذ نوكي ام ”"رثكأو ؛فذحلا لبق هيلع ناك
 َدي هللا عطق :مهضعب لوقك .لوألا هيلإ فيضأ يذلا لثم ىلإ

 هلثمو '*”اهلاق نم لجرو

 عيبرلا وبأ ءزامج نب مئاس نب ناميلس ليقو .ملسم نب دمحم نب ناميلس (1)
 يأ ىلع اًضرع ةءارقلا ىور .طباض ليلج ئرات .٠ يندملا ىلوم يرهزلا

 ةياهنلا ةياغ .(ه )17١ ةئس دعب يفوت .عفان ىلع ضرع مث ؛ةبيشو رفعج
0/1" 

 .(ةرخآلا) رجب زامج نبا أرق .507 :ةيآلا لامقتألا ةروس (؟)

 ةلقو هتزع ىلع كلذ زارج هجو»: :؟5817-١/585 بستحملا يف ينج نبا لاق

 هنأك راصف ضرعلا ركذ ىرجف (ايندلا ضرع نوديرت) :لاف امل هنأ «هريظن

 دهاوشلا ضعب ركذو - ؛كلذ وحن ركني الو ءةرخآلا ضرع :لاقف اًيناث هداعأ
 يدل ٌسْرَع َتوُديَزط هئوق ينعأ ؛ةءارقلا هذه تزاج اذه يىلعف» :لاقو -
 اذإ هنإ يرمعلو .هريدتت ىلعو .ةرخآلا ضرع ىنعم ين .ةَرِخَآْلا ُديبْر هن

 ضرع ديري امنإف «اًرخآل ُدِيْر ُهَنأَول :ةعامجلا ةءارق ىلع لاقف بصن
 :لاقف رج اذإو ؛هماقم هيلإ فاضملا ميقيو فاضملا فذحي هنأ الإ ؛ةرخآلا

 فعض لمتحاف «؛فذحي مل دوجرم ظفللا يف ضرعلا نأك راص ءٍةرخآلا ديري
 ةدارإ ةرخآلا ديري هنأ ناظ نظي نأ كشلل ةلازإو .ىنعملل اًديرجت بارعإلا

 .؟اذكه ةلسرم

 .(رثكأف) مو لصألا يف (*)
 نع ةعانصلا رس ينو ءيلكعلا ناورث يبأ نع هاور 7955/7 نآرقلا يناعم (4)

 دروأ ام روهشملاو ؛هلاق نم ةادغلا هللا عطق:» امهتياورو 544/١ ءارفلا

 ع1١6 ةدمعلا حرشر 1 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف امك و ءحراشلا



 -ينح كلام نبا ةيفلأ حرش

 ريدقتلاو» : 70/5 ليقع نبا لاقو .اهريغو 07/7 عمهلاو !١6 مظانلا نباو د

 نم) وهو (دي) هيلإ فيضأ ام فذحف ءاهلاق نم لجرو اهلاق نم دب هللا عطق
 يف روفصع نبا لاقو .'هيلع فطعو (لجر) هيلإ فيضأ ام ةلالدل (اهلاق

 محقأو ريمضلا فذحف .'هلجرو هلاق نم دي :ريدقتلا» ١148: رعشلا رئارض
 .587 /؟ يدارملا رظناو .هيلع فاضملاو فاضملا نيب فوطعملا

 .(هل تقرأ) لدب (هب رسأ)و (هفكفكأ) :ىوريو .قدزرفلل بسني حرسنملا نم تيبلا )١(
 :لاقي :هفكفكأ .هلجأل ترهس :هل تقرأ .اًباصس :اًضراع :ثادرفملا

 ينعي : يعارذ نيب هب حرفأ :هب رسأ .ىرخأ دعب ةرم هحسمي .هعمد فكفكي

 اعارذو .امهعرلط دنع رطملا ىلع نالدبي نيذللا نيبكركلا ءدسألا يعارذب

 ءاونأ نم ةهبجلاو عارذلاو ءرمقلا لزانم نم نالزنم :دسألا ةهبجو دسألا

 .دسألا

 (يعارذ) فاضملا نيب لصف ثيح (دسألا ةهبجو يعارذ) :يف دهاشلا
 فرظلا ريغب لصفلاو ءةهبج وهو ؛فرظلا ريغب (دسألا) هيلإ فاضملاو
 يعارذ نيب :لاقيف (دسألا) لوألا يف هبلإ فاضملا ردقي اذلو هزوجبال
 دسألا ةهبجو دسألا

 رخأ املإو « يناثلا نم فوذحم لوألا ىلإ فاضم روكذملا نإ :هيوبيس لاق

 دسألا يعارذ نيب :ليقف ِمْدُق ول ذإ ؛ يناثلا ىلإ فاضملا نع ضرعلاك نوكيل
 لوألا رخأف ءهماقم موقي ام الو اًظفل هيلإ فاضم يناثلل نكي مل .هتهبجو
 ,401 /7 ينيعلا .هماقم مئاقلاك نوكيل
 هنأك ؛دوجوملل اًناضم فوطعملاو ؛فوذحم ىلإ اًفاضم لوألا لعجي دربملاو
 .دسألا ةهبجو دسألا يعارذ نيب :لاق

 ىلوأ (دربملا ينعي) :هلوقو» :0507” ةدمعلا حرش يف كلام نبا لوقيرو

 .رخأتم ةلالدل .مدقتم فذح نم رثكأب لوصالل هيف ةفلاخم ال ذإ ؛ةفاضإلاب
 .هيوبيسس لوق دريو .اريثك مالكلا يف هلثمو

 يناعمو ١١4/4 بضتقملاو 97/١ ملعألاو هيوبيس 7١6 قدزرفلا ناويد

 - ةدمعلا حرشو 1917/١ ةعانصلا رسو 4١/5 صئاصخلاو "77/7 نآرقلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يثرورد

 274 مهم قرح انتج :' يفت هك نمر ف لو

 ,* يش فروخ الف : نأ

 فاضملا نيب لصفلا زاجأو روهمجلا "”خيشلا تنانغو

 ىلإ 5003 ردصملا لصف :ىلوألا ءِرَّوُص يف هيلإ فاضملاو

 :لثم ,فرظ وأ هب لوعفم نم ردصملاب قّلعت امب لعافلا
 هدرا لشق نيكيشملا تن رد هت دك
 رقكو 4 ْمْهُراَكش 0

 ةنازخلاو ”5١/7 شيعب نباو 407846١ / ينيعلاو 1781/7 يدارملاو 2087
 قد

 ءاقبإو هيلإ فاضملا فذحب .نيونت الب عفرلاب (فرخ) نصيحم نبا أرق )١(
 88/١". رثبلا ءالضف فاحتإ .فذحلا لبق هيلع ناك ام ىلع فاضملا

 يدارملاو 914 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رلظناو .ءيش ٌفوخ الف :ريدقتلاو

08,. 

 44 ماعنالاو 19 ةدئاملا ةروس يف تدرو ةيآلاو ."8 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (0)

 .17 فاقحألاو ”"ه فارعألاو

 4414 - 941ةيفاشلا ةبفاكلا حرش يف كلام نبا ركذ يتلا روصلا حراشلا ركذ (9)

 :رعاشلا لوقك ءامإب لصفلا ةروص ادع

 ٌردججأ رحلل لثقللاو ءمداّمإو ٍةلنمو راسإاًمإ اتطخ امه

 ّ ١9 :ةيآلا ماعنألا ةروس (4)
 .لعافلا نع اًبئان (لتق) مفرو ءلوهجملل (ْنْيَز) لعفلا ءانبب رماع نبا أرق
 (لتق) ةفاضإب (ءاكرش) رججو (لتث) ردصملل ةيلوعفملا ىلع (دالوأ) بصنر

 فاضملا نيب لصف هنكل .ءلصألا ىلع هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ؛هيلإ
 .مدقملا رقما هيلإ فاضملاو
 ىلع (لتق) بصنو :لعافلل ءائبلاب (نْيَر) ين يازلا حتفب نرقابلا أرمو

 «.هب لوعفم لصأالا يف وهو .ةفاضإلاب (دالوأ) رخو ل



 -يي كلام نبا ةيفلأ حرش

 "'جلاحملا ٌرظُقلا ُكْرَف عاقلاب جفانكلا لَ | بح َنُكرْفَي - 07

 "7 سفخاألا داشنإ ةرورضب سيل هنأ ىلع لذديف

 "ةوازم يبأ صولفلاَ مير ٍةْجَرِمِب اًهْنجَجَّرَف -4

 عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا رسظنا .ةيلعافلا ىلع (ءاكرش) عفرو >*

(01) 

0( 

 ةف

 ١/  454-48رشعلا تاءارقلا يف طوسبملاو  7١”؟/5 فاحنإلاو - 4",
 يف متاح يبأ نع ينيعلا يفو ؛يرهطلا ىنثملا نب لدنجل ءزجرلا نم تيبلا

 نبا ةياورو .عرز ىلع طح اًدارج فسصب .يرهطلا لدلج يبأل ؛ريطلا باتك

 ينيعلا ركذ امك متاح يبأ ةياورو (كرفي) :كلام 9/ 48١ءابلاب (جلاحملاب)

 :ناسللا يفر :ةيسلا يف دهاش ال اذه ىلعو .ةفاضإلاب نطقلا رج عم

 جبانحلا ...كرفي

 مضفب) : جفانكلا .هرشق ملقني ىتح ءيشلا كلد كرفلا :نكرفي :تادرفملا

 عمج :جلاحملا .ةيوتسملا ضرألا :عاقلا .ئلتمملا (ءافلا رسكو فاكلا
 .نطقلا جلح ةلآ يهو (ميملا رسكب) جلحم
 فاضملا (كرف) ردصملا نيب لصف دقف (جلاحملا ّنطقلا كرف) :يف دهاشلا
 كلام نبا دنع زئاج اذهو ؛(َنطقلا) هب لوعفملاب (جلاحملا) هيلإ فاضملاو
 .حراشلا هقفاوو ءروهمجلل فلاخم

 ةغللا بيذهتو ؛ةا/ /*" ينيعلاو ١58 مظانلا نباو 94857 ةيفاشلا ةبفاكلا حرش

 ةضاح (جفنك)و ”١٠١ (جدنح )و ١٠١61 (جبنح) ناسللاو و 6

 .1684 مظانلا نباو 480 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 لاق :ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو .هلئاق ىلع فقأ ملو «لماكلا نم ثببلا
 يف ءارفلا هاورو .؛نيدلوملا نييندملا ضعبل ىوري تيبلا اذه" :فلخ نبا

 ةدازم يبأ ضو سقلاََج ٌمزر_انثنكمتم اهتججزو

 ,حمرلا لفسأ ةديدحلا يهو .ٌجْرلاب نمطلا جزلا :هتججز :تادرفملا

 هعفد ةدشب رهتشا هنأ رهظي .لجر ةينك :ةدازم وبأ .ةّباشلا ةقانلا :صولقلا
 : .لبإلا



 كلام نبا ةيفنأ حرش يو

 000 أ ةلإ 0 :
 وبأ صرلقلا جز نكمي ذإ

 لوألا هلوعفم ىلإ فاضملا نع لعافلا مسا لصف ةيناثلا

 "”حاتحملا هلضف ٌمِنام كاوِسو ىنِفلاب َكُمْؤَي ْنَم ُنِنوُي لاز ام 0

 (َجَز) ردصملا فاضملا نيب لصف دقف (يبأ صولقلا جز) :يف دهاشلا -

 حز :ريدقتلاو (صولقلا) ردصملا لوعفمب ردصملا لعاف (يبأ) هيلإ فاضملار

 نم ءيرب هيوبيسر» :يرشخمزلا لاق 414 /” ينيعلا لاقو .ٌصرلفلا ةدازم يبأ

 «نزولا ةماقإل ةرورضلا ىلع الإ رذع اذه ين هلئاقل .سيلو ءاذه لثم ةزاجإ

 فوذحم ةدازم يبأ ىلإ فاضم ردقيو ؛ةفاضإلا ىلع صرولقلا رجي نأ ههجوو

 اذه ىلعو .«ةدازم يبأ صولف ٌصرقلا جز :هريدقت ؛صرلقلا نع الدب
 .تيبلا يف دهاشال ريدقتلا

 هولوقي ناك امم اذهو* :تيبلا دعب "١08/1نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاقو
 :45 281١/5 يف لاقر .ةةيبرعلا يف هلثم دجن ملو ءزاجحلا لهأ وّيوحت

 :باوصلاو ؛لطاب :لاق مث ؛تيبلا ركذو ؛نودشني ةنيدملا لهأ ويرحنو»

 ؛ةدازسم وسبأ صولقلا جز

 4١17/5 صئاصخلاو */١14 جاجزلل نآرقلا يناممو ١١9 بلعُت سلاجم

 #75501١9/7 شيعي نباو ١88 مظانلا نباو 4880 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 556 فاصنإلاو 701/7 ةنازخلاو ه4 برقملاو 158/9 ينيعلاو

 ,175/1 ينومشالاو

 .(ةدازم يبأ) ظ يف 01(

 .هلئاق ىلع فقأ ملو .؛لماكلا نم تيبلا (؟)

 هب لوعفم هنأ ىلع (هلضف) بصنب كلذو (جاتحملا هلضف ُمنام) :يف دهاشلا
 (منام) ىلإ فاضم هنأ ىلع (جاتحملا) ّرجو ؛مدقم (عنام) لعافلا مسال ٍنائ
 نيبو هنيب لصف دقو .رخأتملا لوألا هلوعفم ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ نم
 .هّلضف َجاتحملا منام : لصألاو .يئاثلا هب لوعفملاب فاضملا



 ر سرع سا «1 00 ”
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 ينيعلاو ١158 مظانلا نباو 14" ةدمعلا حرشو 44م ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .58/7؟ حيرصتلا حرشو 71 ينومشألاو

 4! :ةيآلا ميهاربإ ةروس

 رجو .مدقم (فلخم) لعافلا مسال ناث هب لوعفم هنأ ىلع (هدعو) بصنب

 لصفلا عم لوألا هلوعفم وهو (فلخم) لعافلا مسا ىلإ هتفاضإب (هلسر)
 .(هدعو) يناثلا هب لوعفملاب امهنيب

 ئرثر» :فاحتإلا بحاص لاق را الا

 .؛"ة4/80 رحبلاو 584/5 فاشكلار ””/7؟ «هلسر هذعو ٌفلخم# :|

 دعولا بصنب يتلا ةءارقلا هذهو" :1748/* نآرقلا يناعم يف جاجزلا :

 .؟ةئيدر ةذاش لسرلا ضفخر

 7819-507 /1 يسولالل يناعملا حورو 8١/7 ءارفلل نآرقلا يناعم رظنار

 ,484 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 077 /؟ ةيهلإلا تاحوتفلاو

 بارعإو (يبنلا باحصأ لئاضت باب) يف 75١ -1584/7 يراخبلا هجرخأ

 بيض ءادردلا يبأ نع : يراخبلا يف همامتب ثيدحلاو .191يوبنلا ثيدحلا

 ىتح هبوث فرطب اذخأ ركب وبأ لبقأ ذإ لك يبنلا دنع اًسلاج تنك) :لاق
 يلإ :لاقو ملسف ةرماغ دقف مكبحاص امأ» ين 245 يبنلا لاقف ؛هيتبكر نع ىدبأ

 0 هتلأسف «تمدن مك ؛هيلإ تهعرسأف ءيش باطخلا نبا نيبو ينيب ناك

 نإ مث .ءائالث ركب ابأ اي كل هللا رفغبا :لاقف ؛كيلإ تلبقأف يلع ىبأف يل
 ىلإ ىتأف ءال :اولاقف ؟ركب وبأ ْمْنأ :لأسف ركب يبأ لزنم ىتأف ءمدن رمع

 انجف دي رك وبا ولت يح رد قا ىلا هجر عت د لَو يبنلا
 :هتَو يبنلا لاقف «نيئرم ملظأ تنك انأ هللاو ؛هللا لوسراي :لاقف هيتبكر ىلع

 هسفنب يئاساوو .قدص :ركب وبأ لاقو «تبذك متلقف مكيلإ ينثعب هللا نإ»
 دروأو (.اهدعب يذوأ امف ؟نيترم «ءيبحاص يل وكرات متنأ لهف ءهلامو

 هلوعفمو فاضملا (وكرات) لعافلا مسا نيب لصفلا ىلع اًذهاش ثيدحلا
 « ةيفاكلا حرش رظناو .(يل) يناثلا لوعفملاب هيلإ فاضملا (يبحاص) لوألا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 .ةرورضلاب ٌصتخا ًالعاف نيتروصلا يف لصافلا ناك ولف

 هلوقك

 '"'ٌيَص ٌدجو َرْهَق اًنئِيع الو بط نم ىوهلل اندجو ْنِإ امم

 هبني 0 نإو «''”ةيفلألا يف خيشلا مالك قّقح نمل مهفي اذهو

 .هنبا هيلع

 هللاو - ٌمالغ اذه :مهلوقك ءمسقلاب "”فاضملا لصف 0

 و - هللاو - ٌتوص عمستل ةاشلا نإو 0 ا

 نع لعفلل هبشملا فاضملا لّصْفُي ْنأ زجأ تيبلا ىنعمو

 ؟ ماب /؟ يدارملاو 44؟ ةيفاشلا

 انلهج الو 2 انفرع نإ ام !ىوريو ؛هبحاص ىلع فقأ مل زجر نم تيبلا )١(
 هيلإ فاضملا و (رهق) ردصملا نيب لصف دقف (ٌبص ٌدجو َرْهَف) :يف دهاشلا

 .حراشلا ركذ امك ةرورضلل (دجو) ردصملا لعافب (ْبَص)

 497 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 187” ةدمعلا حرشو 774 /" ليهستلا حرش

 ينومشألاو 77/7 رردلاو 07 /7 ممهلاو 487 /* ينيعلاو 3/٠/١" دعاسملاو

 18١. ةجهبلاو 094/7 حيرصتلا حرشو 8/1

 :؟8 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (؟)
 ُبَعُي ملو زجأ اًنرظ وأ ًالوعفم بصن ام لعف هبش ٍفاضم لصف

 ادي وأ تملبوأ ٌىبنجأب ادجُو ٍرارطضاو ٍنيمبي لصف
 .ظ نم تطقس (6)
 588/9 يدارملاو ١58 مظانلا نبا رظنا .يئاسكلا لوقلا اذه ىكح (4)

 ,""8/؟ دعاسملاو

 .6..عمستف ٌرتجتل ةاشلا نإ» :اذكه ١648 مظانلا نبا يف امك ةديبع وبأ هاكح (4)



 يد كلام نبا ةيفلأ حرش

 0 الوعفم هنوك لاح يف فاضملا هّبصن امب هيلإ فاضملا

 ذ ''ريغب لصفلاو .لصف وهو ردصملاب موفرم ٌلعاف (ام) ف
 هلوق يف فاضملا نم يبنجألابك ةرورض

 نيو ترابقت يدوهي اًموي ٌفكب باتكلا طخ امك -”7/

 هلوفو

 ل اححأ ال ْنم برحلا يف اًرخأ امه -4

 .(ريغ) لدب (نوك) ايف )١(

 مسر فصي عيبرلا نب مثيهلا همساو ؛يريمنلا ةّيح وبأ هلاق ءرفاولا نم تيبلا (1)

 باتكلا ريبحتك :ىوريو .راد
 فاضملا (فك) ردصملا نيب لصف دقف (يدوهي اًموي فكب) :يف دهاشلا
 لماعلا ذإ ؛فاضملا نم نينا وهو (اًموي) فرظلاب (يدوهي) هيلإ فاضملاو

 .ةرورض كلذو (طخ) هيف

 حرشو "الا /4 بضتقملاو 4١/١ ملعألاو هيوبيسو ١47 يريمنلا ةيح يبأ رعش
 مظانلا نباو 440 ةدمعلا حرشو 187 /7 ليهستلا حرشو 41/4 ةيفاشلا ةيفاكلا

 نباو 7187/7 دعاسملاو 710١ /7 يرجشلا نبا يلامأو 54٠/7 يدارملاو

 ١/9 ينيعلاو 1١١/١ شيعي نباو الا 8 ليلعلا ءافشو 58/7 ليقع

 ,15/؟ رردلاو 87 /؟ عمهلاو اضرع 767 /؟ ةئازخلاو 475 فاصنإلاو

 .(708) يتآلا دهاشلا دعب ل يف ءاج (*)

 ؛هتبسن يف فالتخالا عم ريثك هب دهشتسا دقو ؛ليوطلا نم تيب ردص اذه

 اهيفو ؛ةبلعث نب سيف ينب نم ةبعبع نب رايس تنب ءانردل :لاقي ةسامحلا يفف

 رردلا يف و 2ةبعبع تنب ىنردل .ملعألاو هيوبيسو ينوزرملاو ينيملا يفر

 يفو .ةيمشجلا ةرمعل :ليق هيفو .؛ةيردحجلا ةبعبع تنب انرد فاصنإلاو

 حرش يف ركذو «ةيميثخلا ةرمعل :لاقيو ؛ةربض نب رايش تنب ىنرُدل ناسللا
 - ةحرف يفو .ةربص نب رايس تنب ىئرد وأ ؛ةبعبع تنب ىنردل هنأ يفاريسلا نبا



 تسال 09
 هلوفر

 :هرجعو «رايس تنب ىنرذل بيدألا -
 امتع عون هو اقوي ففانعاا )|

 يف) رورجملاو راجلاب لصف ثيح (نَم برحلا يف اوخأ) :يف دهاشلا
 ةيلوصوملا (نم) هيلإ فاضملاو (اوخأ) فاضملا نيب يبنجأ وهو (برحلا

 .ةرورض
 1٠8/١ صئاصخلاو ٠١8 يقوزرملاو 0ا/ا# ةسامحلاو 47/١ ملعألاو هيوبيس

 ةيفاكلا حرشو 4754 فاصنإلاو 80 بيدألا ةحرفو 7١8/١ يفاريسلا نباو
 ينيعلاو 5587/5 دعاسملاو 591١/5 يدارملاو 8 مظانلا نباو 48١ ةيفاشلا

 07 عمهلاو ٠١١ يناوريقلل ةرورضلاو 1١ /" شبعي نبا حرشو الا /؟

 ١//١9. (ىبأ) ناسللاو 15 /؟رردلاو

 .(هيبشت) ظ يف )١(
 .(79/7) قباسلا دهاشلا لبق ظ يف ءاج (؟)

 نباو ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو ؛هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلار
 ىلع ّرمت :يدادغبلاو يرابنألا نبا ةياورو .عونصم وه فاصنإلا يف يرابنألا
 رميا
 (لئالغ) فاضملا نيب لصف ثيح (اهرودص سيقلا ٌدبع لئالغ) : يف دهاشلا
 .(تفش) لعاف (دبع) وهو امهنم يبنجأب (اهرودص) هيلإ فاضلار

 رعاشلا لوق نأ يفاريسلا معزو# :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاقو

 (لئالغ)و (تفش) لعاف وهو (سيقلا دبع) نيب هيف لصف دق (تيبلا هروأو)

 ؛نيعتم ريغ زئاج هلاق يذلا اذهو ؛هيلإ فاضمو فاضم امهو (اهرودص)و
 عونمم هنوكل طقاس هييونت نأ الإ ءفاضم ريغ (لئالغ) لعج لامتحال
 ."(اهنم) :هلوق يف ريمضلا نم لدب هلأل (اهرودص) رارجناو ؛فرصلا

 ةنازخلاو 458 فاصنإلا يف يرابنألا نباو 485 - 49١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
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 هلوقو

 )لجن ام َمعنف ُهالِجَن ْدِإ هب ٌهادلاو َماَيأ بجنأ -

 .هالجن ْذِإ مايأ هب "'"ةادلاو ٌبجن دارأ

 هلوق يف تعنلاكو

 "بلاط حطابألا خيش يبأ نبا نم هفيس ٌيدارملا لب دقو ٌُترِجَن ١-

 .شئاف اذ ةمالس حدمي ةديصق نم ؛نرميم ىشعالا هلاق حرسنملا نم تيبلا )١(
 بجنأ) :15١؟/١ بستحملا يفو (هب هيدلاو مايأ سجنأ) ناويدلا ةياورو

 : يناثلا رطشلل ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ةياورو ( ٠ نامزأ

 ادلوام معنف هادسلو ذإ

 (مايأ) فاضملا نيب لصف ثيح (ذإ هب ءادلاو َمايأ بجنأ) :يف دهاشلا

 «يبنجأ وهو (ءادلاو) وهو (بجنأ) لعفلا لعافب (دِإ) هيلإ فاضملاو
 .هالجن ذإ مايأ هب هادلاو بجنأ :ريدقتلاو

 ةيفاكلا حرشو "ا مع ليهستلا حرشو في بلعث سلاجمو 2ظ4+ ناويدلا

 5947/7 يدارملاو ١89 مظانلا نباو 1454 ةدمعلا حرشو 44١ ةيفاشلا

 58١ ةجهبلاو 4الال /# يئنيعلار ١/5 دعاسملاو الا" ليلعلا ءافشو

 ." رردلاو 0 عمهلاو

 .(هدلاو بجنأ) ظ يف )١(
 نب ورمع بطاخي ءاقَ» نايفس يبأ نب ةيواعم هلاق .ليوطلا نم تيبلا (*)

 نبا يلع يدارملا مجلم نب نمحرلا دبع لتُق موي لتقلا نم اجن نيح صاعلا
 .ةفورعملا ةثالثلا جراوخلا ةطخ يف نهض بلاط يبأ

 (يبأ) فاضملا نيب لصف دقف (بلاط حطابألا خبش يبأ) :يف دهاشلا
 .فاضملا نم يبنجأ وهو (حطابألا خيش) تعنلاب (بلاط) هيلإ فاضملاو

 .حطابألا خيش بلاط يبأ نبا :ريدقتلاو
 -مظانلا نباو 445 ةدمعلا حرشو 44٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر 854 ةيواعم ناويد



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 .حطابألا خيش بلاط يبأ نبا نم دارأ

 هلوق يف ءادنلاكو

 .ماصع ابأ اي ٍديز نوذرب نأك :يأ

5 5 2 9 

 ينيعلاو 17 ليلعلا ءافشو "977/5 دعاسملاو ١19/1 يدارملاو - ١54

 .187 ةجهبلاو 579/1 رردلاو 05/1 عمهلاو 18 /*

 .اًريثك هب داهشتسالا دروو لئاقل دحأ هبسني مل زجر نم تيبلا )١(

 (نوذرب) فاضملا نيب لصف ثيح (ِديز ماصع ابأ نؤذرب) :يف دهاشلا
 .حراشلا ركذ امك هلصأو .يبنجأ وهو (ماصع ابأ) ءادنلاب (ديز) هيلإ فاضملاو

 نباو 448 ةدمعلا حرشو 447 ةيفاكلا ةيفاشلا حرشو 404/5 صئاصخلا

 عمهو 5 ينومشألاو 18٠ /" ينيعلاو 775 ليلعلا ءافشو ١04 مظانلا

 ,187 ةجهبلاو 17/5 رردلاو 0” /؟ عماوهلا



 -ين) كلام نبا ةيفلأ حرش

 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 نوكي نأ اَّلِإ ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا رخآ رسك بجي

 وحن «ىثثم وأ ءىّذق :وحن ءاّروصقم وأ ؟مارادوخت ءاصوقنم

 ىلإ تفيضأ اذإ ةعبرألا هذهف ءنيِدُيز وحن ءاًعومجم وأ ؛نينثا
 الف فلألا الإ كلام ايفا عهدا نأو .ءايلا حتفت نأ ٌبجو ءايلا

 ضاق يف لوقت ؛ةحتف وأ ةرسك نم اهلبق ام رّيغُي الو ,مغدت

 رسكت دقو «ئمِلسمو ٌيَملسمو ّيِضاق ٌتيأر ' ٌنيِملسمو نيَملسمو
 رثأ ًانر# يف "”ةزمح ''"ةءارقك ءاهيف مغدملا ءايلا
 هلوقكو "74 هرخرضُمب

 م

 .(ةءارقك) ظ نم تطقس )١(
 .(ةزمحك) ظ يف )١(

 يفرت .ةعبسلا ءارقلا دحأ ؛يفوكلا تايزلا ةرامع وبأ ؛بيبح نب ةزمح وهو
 .15 -7؟١51 7/١ ةياهنلا ةياغ ه ١548 وأ ١586 وأ154 ةنس قارعلا نارلحب

 77 :ةبألا ميهاربإ ةروس ('9)

 147/7 بستئصملار 7 يربكعلا يف (ٌيخرصم) يف ءايلا رسك ةءارق رظنا

 .414/8 رحبلاو ”8/7 فاشكلا ريسفتو ”ا7/8 -الا/ تاءارقلا ةجححو

 نب ىيحيو شمعألا (يخرصمب) هلوت نم ءايلا ضفخ دقو» :هءارفلا لاقو
 نم مهنم ملس نم لق هنإف ؛ىيحي ةقبط ءارقلا مهو نم اهلعل» :لاقو ؟بائو

 نم ءايلاو ؛هلك فرحلل ةضفاخ (يخرصمب) يف ءابلا نأ ّنظ هلعلو .مهولا

 ./0 /7؟ نآرقلا يناعم .«كلذ نع ةجراخ ملكتملا
 رسكب ةزمحف (يخرصمب) يف فلتخاو» :رشبلا ءالضف فاحتإ بحاص لاقر
 وحنلا مامإو ؛ءارفلاو برطق اهزاجأو «عوبري ينب ةغل ؛شمعألا هقفاو ؛ءايلا

 ءاهيف نعاطلاو ؛ةصيحص ةرتاوتم يهو .ءالعلا نبا ورمع وبأ ءارقلاو ةغللاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش 5505

 "”هضرملاب تنأ ام ُهل ثلاق نِف ءاتايٍ لل له اهلّلاق 8

 يف لوقت .ةرسك اهلبق ٌةمضلا ٌبلقُثتو .ءاي ُلدِبُت واولاو

 اصع يف لوفت ؛ةحوتفم اهدعب ءايلاو ةنكاس ىقبت فلألاو

 نود روصقملا فلأ بلقت ليذهو .ياملسمو ياصع ناملسمو
 هلوقك ًءاي ىنثملا

 ""اايَفَم يف ِةَلُمٌصلاِب برضيو ّذعَم يف ُبُكِع يب فْوْطُي -4
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 ةعامجو ؛نيعأ نب نارمحو .«بائو نب ىيحي اضيأ اهب أرفو رصاف طلاغ

 ؛نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع ةرسكلا نأ :اهنم هوجوب تهجو دقو .نيعباتلا نم

 ىفتلاف ؛فيفختلل ماللاو ؛ةفاضإلل نوئلا تفذح ؛يل نيخرصم :هلصأو

 نوكسلا اهلصأو ؛ملكتملا ءاي يهر ؛ةفاضإلا ءايو بارعإلا ءاي ؛نانكاس

 اهيف مغدملا ءايلا نأل ؛ءايلا حتفي نوقابلاو .نينكاسلا نم صلختلل ترسكف

 1-١4 .«ادبأ حتفت

 .عوبطملا هرعش يف هدجأ ملو .يلجعلا بلغألل زجر نم تيبلا
 حتفلا لصالاو ءملكتملا ءاي يف ةمغدملا ءايلا رسك ثيح (ّيف) :يف دهاشلا

 .(َّيف)

 014 ةدمعلا حرشو ٠٠١ ل ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1/7 ءارفلل نآرقلا يناعم

 نيساي ةيشاحو ١" ليلعلا ءافشو "98/7 دعاسملاو 167/7 ةنازخلاو

 41١94/0. رحبلاو 05

 ؛«يركشيلا ديبع ؛ليقو .يركشيلا دوعسم نب لخنملا هلاق رفاولا نم تيبلا

 ؛هبذعي لخأف .هناّحس ىلإ نامعنلا هعفد نيح ؛رذنملا نب نامعتلا ءامدن دحأ
 .امهريغو ءارعشلاو رعشلاو يناغألا يف ةصقلاو .هتأرماب همهتا ثيح هلتق مث

 .(برضي) لدب (نعطيو) :يررر
 ءوأ اصعلا :ةلمصلا .نامعنلا ناجس .يمخللا بُكِع ؛بكع :تادرفملا
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 .رهظلا وهو امقلا : افق .ةيرحلا

 ءاي يف اهمغدأو ءاي روصقملا مسالا فلأ بلق ثيح (اًيفت) :يف دهاشلا

 روصقملا فلأ ءاقبإب «يافق :مهريغ دنع لاقيو ءليذُه ةغل ىلع ملكتملا
 .اهدعب ملكتملا ءاي حتفو .ةنكاس

 014 ةدمعلا حرشو 47١ قطنملا حالصإ بيذهتو 54/7 ءارفلل نآرقلا يناعم

 (بكع)و م١7 (ررح) ناسللاو 8١5/4 يناغالاو 1ا/١ صئاصخلاو

 ,؟ 4

 :لاقيف :؛ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلا دنع ماللا فذح (بأ) يف سايقلا نأ ينعي
 ماللا در دربملا زاجأو .(مح و خأ) اهتاوخأ اذكو .ءايلا ديدشت نود (يبا)

 دارأ و :لاف نم نوكي دق هنأب درو .يمحو ّيخأو نأ :لاقين :نهيف

 .نومحو نوخأو نوبأ :نولوقي مهنأل ءةمالسلا ممج

 نم هنأل .ءايلا ديدشتب (َيف) :لاقبف ؛ةفوذحملا ماللا ّدر سايقلاف (مف) اًمأو

 ,"م8 - 557/7” شيعي نبا .مف هدرفم ثيح ؛ميملا بابثإب (يمف) زوجيو (وف)



 كلام نبا ةيفلا حرش يو

 ردصملا لامعإ

 : هلوقك ءاعمج ولو ,هلعف لمع ركملا ردصملا لمعي

 ('”اًمفنلاو ٌمزحلا الإ َةَمادُق اَبأ ْمُهُبِراجت ثداز امف هوِبّرَجِو 8

 .لاضفإلا : عفنلاو
 (5)هس

 ادرجمو «ارمع ليز فريش ينبجعأك ءافاضم لمعي ام رثكأو

 كف روس # ,(4) ةرفإ 200 0 ا
 ” "يوكل ٍةَسِب #» 5 مصاع نع ركب يبأ ةءارقك ءاظفل امإ انولم

 «يفنحلا يلع نب ةذوه حددم يف نوميم ىشعألل ةديصق نم طيسبلا نم تيبلا (1)
 ةياور يهو (امنفلا) :ءرخآ يور امك (هوبرج مك)و (هوبرج دق) :يررو
 .ناسللاو ناويدلا

 هلعف لمع (براجت) عومجملا ردصملا لمع ثيح (ابأ مهبراجت) : يف دهاشلا

 .(ايأ) هب لوعفملا بصنف

 حرشو ١١١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7١8/5 صئاصخلاو ١١4 ناويدلا

 دصاقملا حيضوت و 1/7” يدارملاو 195/75 ليهستلا حرشو ١944 ةدمعلا

 5" ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١١" ةيدرولا ةفحنلا حرشو 45

 "1414 (عمنف) ناسللاو ١١ /؟ رردلاو 787/5 ينومشألاو

 .(يأ ادرجم وأ) ظ يف (؟)

 ةثالث ىلع همسا يف فلتخا ؛يفوكلا يلشهنلا شايع نب ةبعش وه ركب وبأ (5)
 شاع .مصاع نع ةءارقلا ذخأ .ةبعش اهحصأ :يرزجلا نبا لاق ءالوقرشع
 ,7؟١0/1 ةياهنلا ةياغ .ه )968-١94( ةنس نيب

 ةءارقلا ذحخأ ؛ةعبسلا ءارقلا دححأ ؛ءالو يدسألا ؛دوجنلا يأ نب مصاعوه (4)

 ةئمو نيرشعو عست وأ عبس ةنس يفوت .هريغو ؛يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع
 ١28, رشنلاو 457/1١" ةياهنلا ةياغ .ةرجهلل

 2 ؟ :ةيألا تافاصلا ةروس (6)
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 اًريدقت اًمإو ''”هاًمِنَي 9 َوَبْسُم ىذ روي يف ٌدَمْطِإ رأظ :هلثمو

 ىركِذو ءّقحلا ىلإ ٌديز ىّمِجَر ينّرس ةفاضإلل اًكرات كلرقك
 .'' هيحاص كوخأ ةقار ٠

 هلوقك ؛ماللاو فلألا عم لمعي دفو
 '”"اجألا يخارُي َرارِفلا لاخي ٌةءادعأ ٍةّياكنلا تيعض -5

 ىلع (بكاوكلا» بصن و (ةنيز) نيونتب ةحلطو شمعألاو مصاعو ركب وبأ أرق
 ساحنلل نآرقلا بارعإو "6577 رشنلا .(ةئيز) نوئملا ردصملل هب لوعفم هنأ
 .دهاشلا اهيفو .ءالاث4 /"

 رجو (ةنيز) نيونتب شمعألاو نسحلا امهقناوو ةزمحر صفح أرقو
 .ةفاضإلا نع اهعطقو ؛هب نيزتي ام ةنيزلاب دارملا نأ ىلع (بكاوكلا)

 ىلع نيوئتلا فذحب نرقابلا أرقو .ضعب لدب وأ نايب فطع (بكاوكلا)و
 4١8/١ فاحتإلا .صخألا ىلإ معألا ةفاضإ (بكاوكلا) ل (ةئيز) ةفاضإ
 "867 // رحبلاو

 ةيلوعفملا ىلع بوصنم (اًمِيِتي) نأ ىلع ١89.14 :نائثيآلا دللا ةروس
 .نونملا (ماعطإ) ردصملاب
 بوصتنم (بحاص)و ءاريدقت نوئملا (ىعجر) ردصملل لعاف عوفرم (ديز) ذ

 .كوخأ هلعافو ءاًريدقت نونملا (ىركذ) ردصملاب

 .هلئاق ىلع فقأ ملو .براقتملا نم تببلا
 (لأب) ىلحملا ردصملاب (هءادعأ) بصن ثيح (هةادعأ ةياكنلا): يف دهاشلا

 عزن ىلع هلمح نكميا :ةيدرولا ةفحتلا حرش يف يدرولا نبا لاقو .(ةياكنلا)

 نم درو ام اذه حجريو .؛هئادعأ يف ةياكنلا فيمض ريدقت ىلع ضفاخلا

 تيكنو ءّودعلا يف تأكن :ثيللا لاف ءةغللا بيذهت يفف .يفب لعفلا ةيدعت

 .4074 (أكن) ناسللاو 85/٠١" ناتغل .ودعلا يف

 ٠١١/7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر #/١! فصنملاو 44/١ ملعألاو هيوبيس
 ءافشو ١7١/١ برقملاو 257/١. دصتقملاو 73٠7 /" يجاجزلا لمج حرشو

 س١١ مظانلا نباو 55 :209/56 شيعي نباو 5١4 ةفحتلا حرشو ١15 ليلعلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يقود

 : "”لوقكو

 ("اًعْمسي برضلا نع لكنأ ملف ُتزرك . -41/

 هيف

 "بيرك َةَميِبل هنمو ؛ًالجر ينعي
 اورَكْذَأَد» :لثم .'*!فاكلاب نرقي نأ الاردصملا لمعي الو

 حرش دهاوش حرشو 20١ /# ينيعلاو 70/15 دعاسملاو 0/7 يدارملاو
 .174/1 رردلاو 94 /؟ عمهلاو 54/7 ةنازخلاو 7*ا/ ةفحتلا

 .ظ نم ةدايز

 هيوبيس هبسنو ؛يلهابلا ةبْعَُز نب كلامل ريثك هبسن ؛ليوطلا نم تيب زجع
 :هردصو .يدسألا رارملا ىلإ ينيعلاو ملعالاو

 يننأ ةريغملا ىلوأ تملع دقل

 ,(تررك) لدب (تبرض ؛تيقل ؛تعمس ؛تقحل) يورو
 بوصنم (اًعمسم) نأ ىلع (اعمسم برضلا نع 202 تررك) :يف دهاشلا
 ةلزئمب هدنع (لأ) نأل هيوبيس هزاجأو .لأب ىلحملا (برضلا) ردصملاب

 مهضعب هجرخو ؛ليلق هزارج عم وهو .هيلع تلخد ام ةفاضإ اهعنملو نيرئتلا
 عزنب بوصنم (اعمسم) نوكيف مزاللا (تررك) لومعم (اعمسم) نأ ىلع

 ملف عمسم ىلع تررك : لصألاو (ىلع) رجلا فرحب ىدعتي هنأل ١ راجلا

 .ةيدرولا ةفحتلا حرش يف يدرولا نبا لاق اذهبو .برضلا نع لكنأ

 دصتقملاو "؟ بيدألا ةحرفو ١1/١ بضئقملاو 44/١ ملعألاو هيوبيس

 ١5١ مظانلا نباو 548 ليلعلا ءافشو 514.04/5 شيعي نباو 0١

 حرش دهاوش حرشوا4١ ةيدرولا ةفحتلا حرشو 50١ :4*/” ينيعلاو
 ١.,. 780 /؟ رردلاو 5” /؟ عمهلاو 4597/7 ةنازخلاو 54٠ ةفحتلا

 (بكاوكلا) رجو ةفاضإلا نع اهعطقو (ةنيز) نيونتب .5 :ةيآلا تافاصلا ةروس

 ,.(119:414) :صص يف (0) قيلعتلا رظناو .نايبلا فطع وأ ةيلدبلا ىلع
 فاكب هئارتقا ردصملا لمع تالاح وأ طورش نم نأ ركذ نم ىلع علطأ مل

 عرظنا اهحرشو ةدمعلا يف هلبق كلام نباو حراشلا ريغ ىّنعم وأ اًظفل هيبشتلا



 - كلنا كلام نبأ ةيفلأ حرش
 "74 © ربا برش َنبرَسَمط : لثم اهانعمبوأ '”« كتابا يوك هَ
 , ًالبقتسم وأ ايضام ناك نإ لعفلاو ةيردصملا ْنأ هعض وم نسححي وأ

 ناك نإ .لعفلاو ةيردصملا ام وأ هاَّرمَع ديز ُبرض نم ٌتبجعك

 :هلوقك .ًالاح

 (ة!اًيتايح نم اهرمُع يف اهل ُدازْي '"ةناَرلًةايحلا يبح ىلع ُتددو -

 .لاحلا يف هب فصّنَم وه ءاّمح دارأ

 ؛هلعف لمع لمعيف ردصملا مكح ردصملا مسا ىطعي دقو

 ."9ال اهحرش و "47 ةدمعلا >-

 نوركذت امك :ريدقتلاو ؛لعفلاو ام هعضرم نسحي هنإف نيتيآلا نم هاركذ امو
 .ملعأ هللاو .ميهلا برشت امكو . مكءابأ

 لصتملا (مكركذ) ردصملاب بوصنم (ءابآ) ف ٠٠١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(
 .كلام نباو حراشلا دنع هيبشتلا فاكب

 نم فاضملا (برش) ردصملاب رورجم (ميهلالو ه8 :ةيآلا ةعقاولا ةروس (1)

 ذإ ؛كلام نباو حراشلا دنع هيبشتلا فاك هنمضتل هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ

 .ميهلا برشك :ريدفتلا
 .(اهنأ ول) اهيلع تعلطا يتلا رداصملا عيمج يف يذلا (*)
 :ليهستلا حرش يف كلام نبا لاقو .ةنيثب ليمجل :ليوطلا نم تيبلا (4)

 .هناويد يف سيلو ؛قدزرفلل

 هب (ةايحلا) بصنو (بح) ردصملا لامعإ ىلع (ةايحلا يبح) : يف دهاشلا

 ثيح ؛ردصملا ىلإ ةفاضإلاب ًالعاف ةعقاولا ملكتملا ءاي رجو ؛ةيلوعفملا ىلع
 ؛لاحلا ىلع هتلالد عم هناكم لعفلاو ةيردصملا (ام) عضو نكمي ردصملا نإ

 .ًالبقتسم الو اًيضام اًبح ال ءلاحلا يف هب اًفصتم اًبح ديري رهف
 ليلعلا ءافشو ١944 ةدمعلا حرشو ١١١ /” ليهستلا حرشو ا/6 ليمج ناويد
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 كلام نبا ةيفلأ حرش يم

 هلثمو ؛''”ءوْضْؤلا ُهَتَأرما لجرلا ةلبُق نم» :انقَو ةشئاع لوقك

 ("”َاتّرلا ةئملا كئاطع ّدعبو يّنع ٍتوملا ٌدرّدعب اًرْفُكأ 5-4

 .لرعفملا تصنيف لعافلا ىلإ هتفاضإ روجت فاضملا ردصملاو

 ؛لعافلا "”عفريف لوعفملا ىلإو ءاّدنه ٍديز ٌقيلطت ينغلب وحن

 هلثمو ؛'؟”اليبس هيلإ عاطتسا نم

 نب كلام نع اذكو «ءيض دوعسم نب هللا دبع نع ٠ أطوملا يف كلام هاور 010(

 11١مظانلا نباو 548 ةدمعلا حرش رظناو .باهش

 ىلإ فاضملا (ةلبقت) ردصملا مسال بوصنم هب لوعفم (ًةأرما) نأ دهاشلاو

 .(ةلبق نم) هربخ ءرخؤم أدتبم (ءوضولا)و .(لجرلا) هلعاف
 ثراحلا نب رفز حدمي ٍميِبْش نب ريمُع همساو ؛يماطقلل ءرفارلا نم تيبلا (0)

 .هورسأ نيذلا مئانغ نم ةئم هاهعأو هورسأ نمم هصلخ يذلا يبالكلا
 ردصملا لمع (ءاطع) ردصملا مسا لامعإ ىلع (ةئملا كئاطع) :يف دهاشلا

 .هيلإ فاضم هلعاف فاكلاو .ءهب لوعفملا ىلع (ةئملا) بصنف .ءاظعإ

 يرجشلا نبا يلامأو 71١/5 صئاصخلاو ١17/١ لوصألاو ”7 ناريدلا

 ينيعلاو"١ ١/ شيعي نباو 1١١ مظانلا نباو 198 ةدمعلا حرشو ١57 /؟

 رردلاو 50 /5و امم/١ عمهلاو ه8 باضتقالاو 5547 / ةنازخلاو */ 5٠86

 .,11/0و ١77/١ رحبلاو 788/5 ينومشألاو 0 59/١١

 هحيحص يف ملم هجرخأ ؛ِنّييَو كلام نب سنأ نع لوطم ثيدح نم ةعطق 040

 هللا لوسر ىلإ ءاج يبارعأ ةصف يف (مالسإلا ناكرأ) باب يف يوونلا حرشب
 :لاق .اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا مح انبلع نأ كلوسر معزو» :لاق كك
 (جح) ردصملا نأ ىلع حراشلا هدروأو ,171 159/١- ثيدحلا .4.. قدص

 .(نُم) لوصوملا مسالا رخأتملا هلعاف عفرو (تيبلا) هلوعفم ىثإ فيضأ
 .؟48 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7١17 ةفحتلا حرش رظناو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 - كلذر
 (7١يفيرايصلا داقنت مهاردلا َىَفَن ةرجاه لك يف ىصحلا اهادب يفنت 45

 المح اًرورجم هريغوأ اًبعن هعباتب ردصملاب رورجملا دعب ءاجيو

 ىلع ("”لمحلاف ؛ لحملا ىلع لمح ايوصنمو اًعوفرمو ؛ظفللا ىلع

 هلوقك "”اًعفر ّلحملا

 (©'اضُملا ٌلعيخلا اهيلع ِكوُنَهلا يشم «اًهُكِلاس َناظنَبلا ةرْتلا كلاسلا 1

 .قدزرفلل .طبسبلا نم تيبلا )١(
 هلوعفم ىلإ فاضم ردصم (يفن) نأ ىلع (ُداقنت مهاردلا يفن) :يف دهاشلا

 .(داقنت) لعافلا عفرو (مهاردلا) مدقملا

 هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإب كلذو (داقشت) رجو (مهاردلا) بصلنب ؛يورو

 يف قبس امك زئاجاذهو ؛لوعفملاب ردصملا نيبو هنيب لوصفملا (داقنت)

 .ةفاضإلا

 ”5١86/5 صئاصخلاو 708/7 بضنقملاو ١٠١/١ ملعألاو هيوبيسو 01/٠ ناويدلا

 حرشو 4/5 و 75١/١ يرجشلا نبا يلامأو 481/ ةيفاشلا ةيفاككلا حرشو

 ليلعلا ءافشو ١5١ مظانلا نباو ١14 دهاوشلا صيلختو 7١5 ةفحتلا

 ,.547 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 708/7 ةنازخلاو 27١ /# ينيعلاو 4

 .فيحصت (لحملاف) لصاألا يف (7)
 .ظ نم تطقس (9)

 ينو ٠.ةليثأ هنبا اهيف يثري ةديصق نم .يلذهلا لخنتملل ؛طيسبلا نم تيبلا (4)
 .(اهكلاس) لدب (اهثلاك) :ردارنلا ةياورو .اًرش طبأتل ءةغللا بيذهت
 .اهيف رئاسلا :اهكلاس .ءادعألا نم فوخ هيف قيرط لك :ةرغثلا :ثادرفملا
 صيمق :لعيخلا .ةطقاسلا ةأرملا : كولهلا .هب فراع قيرطلا ظفاح :اهئلاك

 .رازإ هتحت سيل ةأرملا هسبلت ءرخآلا نود هيقش دحأ طاخي .«نيمك الب

 .اهتبب يف ةأرملا هسبلت ةولخلاو ةئهملا صيمف : لضفلا

 كرلهلل تعن عفرلاب (لضفلا) نأ ىلع (لضفلا ِكولهلا يشم) :يف دهاشلا
 < عفرلا هلحمن (يشم) ردصملا ىلإ ةفاضإلاب ارررجم ناك نإو ؛لحملا ىلع



 دك ده
 لتقب ّرمأ» :؟' دمخأ ةدما قو .كولهلل اًنعن انه لضفلا مقرف

 هلثمو "76 .يتيفطلا وذرتبألا

 ""'ةولظملا ُهَّقح ٍبْفعُملا ٌبلط ةجاهو حاورلاب رهن ىّنح -7

 .بقعملا لحمل اًعابتا مولظملا عفر

 .ردصملل ةيلعافلا ىلع -
 يلامأو 1717/7 صئاصخلاو "5/4 صصخملاو ١18١ نييلذهلا راعشأ حرش

 حرشو ٠١7 ةيفاكلا ةيفاشلا حرشو 41 تاهيبنتلاو ١/5" يرجشلا نبا

 اضرع 588/7 ةنازخلاو ه36/ ينيعلاو1١؟ مظانلا نباو 7١١ ةدمعلا

 017 ريبكلا يناعملاو 5915١/١/”5١7 رردلاو 112/15 و امال/١ عمهلاو

 ,١1571/1ةغللا بيذهتو

 ةمثألا دمحأ ءاءالو ينابيشلا هللا دبع وبأ ؛لينح نب دمحم نب دمحأ وه )١(
 لوقلا نم هعانتما ببسب يِذوأ .ملعلا بلط يف مالسإلا دالب فاط را
 درلاو .خوسنملاو خسانلاو ؛ثيدحلا يف دئسملا :هفباصت نم .نآرقلا قلخب

 71١7/١, مالعألا .ه111-714١) نيب شاع .ةقدانزلا ىلع

 .(5)قيلعت 566 ةحفص لعافلا بئان باب يف ثيدحلا جيرخت رظنا ()

 اظفل رورجملا الحم عوفرملا رتبألل تعن اهنأ ىلع (رذ) : يف انه دهاشلاو

 رتبألاف «نيتيفطلا وذ ٌرتبألا لتقُي نأ رمأ :مالكلا لصأو ؛(لتق) ردصملاب
 .ردصملل لعاف بئان

 .هناتأو اًيشحو اًرامح فصي .يرماعلا ةعيبر نب ديبل هلاق لماكلا نم تيبلا (*)

 ةفص عرفرم (مرلظملا) نأ ىلع (ةولظملا بقعملا بلط) :يف دهاشلا

 ىلإ هتفاضإب اظفل رورجملا ءردصملل لعاف هنأ ىلع الحم عوفرملا بقعملل
 .هقح ٌمرلظملا ٌبقعملا بلط امك مالكلا لصأو ؛(بلط) ردصملا
 ١١7 مظانلا نباو 199 لجترملاو 01/5 صصخملا و ١١4 ناويدلا

 رردلاو 540/7 عمهلاو 84/١ ةنازخلاو 017 /* ينيعلاو 755 فاصنإلاو

 ,؟1 1



 - كلام نبا ةيفلأ حرش
 هلوقك اًبصن ''”لحملا ىلع لمحلاو

 (”ٌَنايللاو سالفإلا ةفاخم اًناّسح اهب ٌتئياد ٌتنُك دق *١94-

0000 
 مهوب

 بفرح ريدقت وأ ءاهانعم وأ يفاك لود ردصملا لمعي دقو

 هلوقك .لعفلا نم ًالدب ناك اذإ كلذو ؛يردصم
 7 لاعفلا لدن ل اهلا ٌىِنَرز ًالذنن .,.-4 رى >4

 .لدنا ىنعمب ًالدن نأ مدقتو

 .فيحصت (لمحلا) ظ يف )١(

 .يربنعلا دايزل يسيقلا و يلع وبأ هبسنو ؛جاجعلا نب ةبؤرل ءزجرلا نم تيبلا (؟)
 لحم ىلع فوطعم (انايللا) نأ ىلع (انايللاو سالفإلا ةفاخم) :يف دهاشلا

 ىلع الحم بوصنملا ؛ردصملا ىلإ ةفاضإلاب اًظفل رورجملا (سالفإلا)
 .(ةفاضم) ردصملل ةيلوعفملا

 .هفذحدعب هبارعإ ذخأت هيلإ فاضملا ماقم ماق هنأ ىلع (انايللا) بصن زوجيو
 ىلع وأ .هماقم ماقو ةفاخم فذحف ءانايللا ةفاخمو سالفإلا ةفاخم :هلصأو
 .نايللا عم سالفإلا ةفاخم هلصأو ؛هعم لوعفم هنأ ىلع بوصنم (انايللا) نأ

 ؟؟١/8 يرجشلا نبا يلامأو 948/١ ملعألاو هيوبيسو ١817 ناويدلا تاقحلم

 لجئرملاو ١٠؟؟ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 49 حاضيإلا دهاوش حاضيإو ”ا71/١و

 /" ينيعلاو 58/5 شيعي نباو ١7 مظانلا نباو 587 ليلعلا ءافشو ١

 7784/5 ةنازخلاو 5886 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7048 ةفصتلا حرشو 8١

 .50" /؟رردلاو ١10 /؟ عمهلاو اضرع

 1١8. دهاشلا يف قبس (؟)

 هلعف لمع لمع (الدن) ردصملا ْنأ ىلع (لاملا الدن) ؛انه هيف دهاشلا

 لمع ردصملا لمعو .رتتسم ريمض هلعافو ؛ةيلوعفملا ىلع (لاملا) بصنف
 لمفلاو ةيردصملا نأ عضو نسحي الو فاكلاب اًنرتتم نكي مل نإو لعفلا
 .بلاعثلا لدنك ٌلاملا قيرز اي لدنا :هريدقتو ءلدنا لعفلا نم لدب هنأل ؛ هناكم
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 لعافلا مسا لامعإ

 [لوعفملا مساو ةغلابملا غيصو]

 لمع '''اًدرجم ناك نإف ءاَربَكُم هلعف لمع لعافلا مسا لمعي
 طيب# لثم .اهتياكحو لابقتسالاوأ ءاهتياكح وأ لاحلا ىنعمب

 :وحن .ماهفتسا ىلع دمتعي ىتح اًبلاغ لمعي الو "هع
 ا" ىملس موق ٌنطاقأ -0

 وحن ١ يغن وأ

 (؟)امتنأ يدهعب فاو ام. 0-5

 .فيحضت (اًرورجسم) مو لصألا يف هللا

 هلعافو ؛ةيلوحفملا ىلع (هيعارذ) يف بصنلا (طساب) لعافلا مسا لمع دقف (؟)

 - يئاسكلا جتحا ةيآلابو ءدرجم لعافلا مساو (بلك) ىلع دوعي ريمض

 . يضاملا ينئعمب يذلا لعافلا مسا لامعإ راوج ىلع 3 ىلاعت هللا همحر

 ىلع لد هنأب درو ١4. /" يدارملا يف امك .ءاضم نباو ماشه نبا هقفاوو
 هيعارذ طسبي :ىنعملاو ءفهكلا باحصأ بلك اهيلع ناك يتلا لاحلا ةياكح

 .مهانبلقو لقي ملف (مهبلقنو) ليلدب
 :همامثب رهو (0) دهاشلا يف قبس تيب نم ءزج اذه (9)

 انطق نم شيع بيجعف اوئعظي نإ اانعظ اوون مأ ىملس موق نطافأ

 ىلع (مرق) عفرف (نطاق) لعافلا مسا لمع ثيح (نطاقأ) انه هيف دهاشلاو
 .ماهفتسالا ةادأب هقيسل .؛ ةيلعافلا

 :همامتب وهو )١١( دهاشلا يف قبس تيب ءزج اذه (4)
 ٌمِطاَقَأ نم ىلع يل انوكن مل اذإ امتنأ يدهعب فاو ام ْئليلح



 هن ا
 5 ؛ًالبج اعلاطاي :وحن ''”خيشلا لاق اذك .ءءادن فرح وأ

 بكار لجرب رم :وحن :ةفرعمل ًالاح وأ .ةركنل اًنعن ةفص ءيجي

 ثتراض ٌديزك : ا دتنحل اًربخ امإ اذئسم وأ «ءاًبدأ املاط تنجو ءاسرف

 .ْنَظ يناث وأ نالوا ؛ناكل وأ الجر هوبأ

 :لثم .رذَمم فوصوم ىلع هدامتعال هلعف لمع لمعي دفو

 ىشعألا ني م 18

 ("َلِعَولا ُهَنرق ىمْذأو اهْرِضَي ملف اَهَئِهوُيل اموي ٌةرخص حطانك -1

 .هلعف لمع (فار) لعافلا مسا لمع ثيح (ٍبفار ام) :انه هيف دهاشلاو -

 .(ام) يفنلا ةادأب هقبسل ؛ةيلعافلا ىلع عفر لحم يف (امتنأ) ريمضلاف

 :لف :ةيفلألا يف كلام نبا لاق )١(
 ٍلزعمب هيضم نع ناك نإ لمعلا يف لعاف مسا هلعفك

 ادبسم وأ ةفض ءاجوأ اًيقثوأ ادن قرح وأ اًماهفعسا لوو

 .(ىلوأ) م يف

 78 :ةيآلا رطاف ةروس

 (فلتخم) لعافلا مسا لمع دقف ؛هناولأ فلتخم فنص :ملعأ هللاو ريدقتلاو
 وهو .فنصملا ركذ امم ءيش ىلع دمتعي مل ولو (هناولأ) لعافلا عفرف

 ترعنم وأ لاح بحاص وأ هئعربخم وأ يفن وأ ماهفتسا ىلع دامتعالا

 .ردقم توعلنم ىلع انه دمتعا امنإو ءروكذم

 .ظ نم ةدايز [ ] نيموقلا نيب اه (4)

 .(لوقكو) ظ يف )هَ

 ناويدلا ةياورو ؛ينابيشلا رهسم نب ديزي يف نوميم ىشعالل طيسبلا نم تيبلا )١(
 : لماكلاو
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 ىهرأو اهقلفيل اًموي
 -.نونملا (حطان) لعافلا مسا لمع دقف (ًةرخص حطانك) :يف دهاشلا



 تيس <
 فرحوأ :خيشلا لوق يف ''"اذإ ةدئاف الف ؛ًالبج اًعلاطاي :هنمو

 فوصوم ىلع هدامتعا (اًملاط) لامعإل غوسملا ْنأل ؛"""ءادن

 ا"”ءادنلا فرح ىلع هدامتعا نود فوذحم

 لاحلاو ٌئضملا هب اًدارُم ليت ةلوصوملا لأب نرُق نإ
 نونلا فذح دقو 0 اًرمَع مركملا ٌتنأ :١ وححل .لايقتسالاو

 :لاق نم لمعأو .(لأ) مم اًيفخت

 80 ٠ ّ (*!انئارو نم 0 كاي هل ب 5 || 4 7ةرع رظناحلا -4

 فرذحم فرصوم ىلع هدامئعال كلذو ؛ةيلوعفملا ىلع (ةرضص) بصنن

 حطان لعوك :هريدقت

 078 / ينيعلا ر7١ مظانلا نباو ٠١٠ ةيفاكلا ةيفاشلا حرشو ١44 ناريدلا

 577/١, لماكلاو 788/7 ينومشألاو 17/7 حيرصتلاو
 .ظ نم تطقس )١(

 177” :ص )١( قيلعتلا رظنا (9)

 .ًالبج اًعلاط الجر اي ك ريدقتلا (*)

 .فيحصت (ةورع) ظ يف (4)

 اهب يور دقو .(مهئارو) ظ يف (0)
 ئرمأ نب ورمعل :ليقف .لاوقأ ةدع ىلإ هلئاف يف فلتخا ؛حرسنملا نم تيبلا (1)

 ةنازخلا يف يدادغبلا هب مزجو ؛ةحاور نب هللا دبع دج يجرزخلا سيقلا

 نالجعلا نب كلامل :ليقو دو :ليقر .197” : م47

 .مهريغو ءارعشلا ءالؤهل دئاصق نيب اظلخ كانه نأ رهظيو .يجرزخلا
 .(فطن) لدب (فكو) :يوررو
 عومجملا لأب ىلحملا لعافلا مسا لمع دقف (ةروع وظفاحلا) :يف دهاشلا
 ءاًفيفخت فصولا نم نونلا فذح عم ةيلوعفملا ىلع (ةروع) يف بصنلا
 ا ثفالحن ؛ لصألا ىلع (ةروع) ٌرجب يورو .(ةروع نوظفاحلا) :لصالاو

 .ةفاضإلل اذ



 - ع0 نبأ ةيفلأ حرش كلام نيا ةيقلأ حرش

 (لا) مدعل كلف نم فأر "04 ىيقثلز) :اهرند
 حلا تاهيبنتلاو ؛ 4 بضتقملاو ةنل/١ ملعألاو هيويسرو افرك سيق ناوبد

 ىلا ,.188/7 ةنازخلاو ”١4 ليلعلا ءافشو ١68 يناوريقلل ةرورضلااو

 برعلا راعشأ ةرهمجو 7/١ رردلاو 1١ عمهلاو 41" 1٠٠. /#و 44

1 

 قاحسإ يبأ ةءارق يهر (ةالصلا) بصنب يأ "8 :ةيآلا جحلا ةروس

 دارأ) 3١/5: بستحملا يف لاق .ررمع يبأ نع تبورو .«نسحلاو

 نيذللاب كلذ هّبشو ءةفاضإلا اهبقاعتل ال اًفيفخت نونلا فذحف :نيميقملا
 :رعاشلا لوق يف نيذلاو

 دلاخ مأ اي موقلا لك موقلا مه مهؤامد جلفب تناح يذلا نإف

 هيلعو ءانه ةطقاسف ةفاضإلا امأن ءمسالا لوطل اًميفحت نيذلا نم نوئلا فذح

 : لطخألا لوقت
 الالغألا اككنر كولملا التق  اذللا يْمَم نإ بيلك ينبأ

 .اانركذ امل (اذللا) نون فذح

 الإ (ًةالصلا نيميقملاو) زوجيو» :4؟7//1 نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاقو

 نونلا فذح ىلع :ًءالصلا يميقملاو ؛اضيأ زرجيو .فحصملا فالخب هنأ

 يناعم يف ءارفلا لاقو .دهاشلا تيبلا ركذو .6مسالا لوطل ةالصلا بصنو

 ,اباوص ناك نونلا تفذحو (ةالصلا) تبصن ولو) 7780-1777 /7 نآرقلا

 : مهضعب يندشنأ

 ماسُقلا ٍدَرَن يطقلتملانم اًرهنةطْيّرُخ وذُدِيَسأ
 نأل نونلا فذح عم بصنلا زاج امنإو ؛.(رجلاو بصنلاب ينعي) (ِدرق)و
 نوبصنيف .هّقح ذدخآلا وه :نولوقيف «بصنلا الإ دحاولا يف لوقت ال برعلا
 ىلع عيمجلاو نينثالا اونبف ؛ةدوقفم نوئنلاو ؛كلذ الإ نولوقي ال ءقحلا
 امهنون نأل ضفخلا عمجلاو نينثالا يف هجولاو .نونلا فذحب اوبصنف دحاولا
 ,5؟تئش اذإ فذحتو «تئش اذإ رهظت دق
 تابلإب (ًةالصلا نيميقملاو) نصيحم نبا أرق» :لاق 7١ ةرهازلا رودبلا يفو

 دركذو .؟702/7 فاحتإلا رظناو .«لصألا ىلع ةالصلا بصنو نونلا



 0 - للام نبا ةيفلإ حرش

 ديوس لوق

 0 لعلا ءوتع رع لقال 111 راع هب ٌيضامب حيماسمو 84

 هلوق امأو . 4 © ريلألا ِباَدَمْلأ اوُبِباَذَل مّنِإ نئرقو

 ")هليلق الإ هللا ركاذ الو بِيعتْسُم ٌريغ ةثيفلأف ٠"

 .دوعسم نبا ةءارق اهنأ 45 ةذاشلا تاءارقلا يف هيولاخ نبا -

 .(اوبساح) مر لصألا يف )01(

 ةيلهاجلا يمرضخم نم يركشيلا لهاك يبأ نب ديوسل ؛لمرلا نم تيبلا (؟)
 .(اوسباح) لدب (اورساح) تايلضفملاو ليمكتلاو لييذتلا ةياورو .مالسإلاو

 يف بصنلا عومجملا لعافلا مسا لمع ثيح (ّسفنألا اوسباح) :يف دهاشلا
 وهو (لأب) ىلحم ريغ هنأ عم ءافيفخت نونلا تفذحف ةيلوعفملا ىلع (سفنألا)

 .اهب ىلحملا نم لقأ
 ,154 تايلضفملاو 786/١ ليمكتلاو لييذتلاو 4١/5 بستحملا

 .خسانلا نم أطخ وهو (مهنإ) م و لصالا ينو "4 :ةيأآلا تافاصلا ةروس (؟)

 باذعلا اوقئاذل مكنإ) 8١/15 بارعالا ضعب أرقو» :بستحملا يف لاق
 .باذعلا ينعي .«بصنلاب (ميلألا

 (باذعلا) بصنو (اوقئاذ) فصولا نم نونلا فذح ةميركلا ةيآلا يف دهاشلاو

 لصتم وهو هلمع نم لقأ اذهو .لأب لصتم ريغ فصولا نأ عم اًميفخت هدعب
 نونلا فذحب (هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعاو) :ةءارق نم درو ام اذك و .اهب

 .اهدعب ةلالجلا مسا بصنو (يزجعم) نم
 .يلؤدلا دوسألا يبال براقتملا نم تيبلا (4)

 ىلع ةلالجلا ظفل بصنو (ركاذ) نم نيونتلا فذح دقف (ةللاركاذ) : يف دهاشلا
 ام بصنو نيونتلاب (ركاذ) لصالاو ءرعشلا ةرورضل ؟لعافلا مسال ةبلوعفملا
 .هدعب ام رجو ةفاضإلل نيونتلا فذحوأ هدعب
 مدعو (راهنلا» بصنب (راهنلا قباس ليلا الو) :ليقع نب ةرامع ةءارق امأ

 - .ملعأ هللاو .نينكاسلا ءاقتلالف (قباس) نيونت

١ 



 كلام نبا ةيشلأ حرش

 ةيوتتلا يوني وهو نينكاسلا ءاقتلال قدح هنآك :22”نرطق لاقف
 ."' رصبلا ُثبا وه : اضيأ ىكحو .هلمعأف

 انأف لسعلا اّمأ :لثم ءلاّعف ىلع ةفلابملل ىنبي ام "'”اًريِثكو
 ؛ لثم ؛لوعُف وأ ءاهكئاوب راحْنمل هنإ :لثم .لاعفم وأ ءباَرَش
 (4/ هبه ءازعلا َناوخإ ٍقْؤشلا ىلع ظ 8

 بضتقملاو "١١ بلعث سلاجمو 80/١ ملعألاو هيوبيسو ١7 ناويدلا
 501 فاصنإلاو ١/5"5 فصنملاو ١١/١" صئاصخلاو ”“٠١"/5و9 ١

 ,864/14 ةنازخلاو ”“4/4و 57/7” شيعي نباو
 .حراشلا ريغ ؛هريغ وأ برطقل لوقلا اذه بسن نم دجأ مل )١(

 .(ةرصبلا) ظا يف )١(

 .(ريثكو) م و لصألا يف هرفإ

 .يلذهلا بيؤذ يبال ليقو .يريمنلا يعارلل «ليوطلا نم تيب زجع اذه (8)

 :هردصو ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف عومجملا هرعش يف سبلو
 اهنإ قوشلل جاتهاو هئيد الف

 : هلبقو

 يمحو همم صن نرد بهار تءارعاول قدم يابت
 .راث : جاتها .كرتو ضغبأ :ىلق :تادرفملا

 تلمع دقو .لوعف نزو ىلع لعافلا مسال ةغلابم ةغيص (جويه) :يف دهاشلا
 ىلع تدمتعا دقو ؛ةيلوعفملا ىلع (ناوخإ) تبصنف لعافلا مسا لمع

 .(اهنإ) يف (نإ) مسال ربخ وهف ءأدتبملا
 حرشو ١1/١ يفاريسلا نباو 81/١ ملعألاو هيوبيسو ١75 يعارلا ناويد

 ءافشو ١74 مظانلا نباو ٠١ ةيفاكلا حرشو ١١9 ساحنلل هيوبيس تايبأ
 (جيه)و 5١ (اخأ) ناسللاو 87/1 ينومشألاو 577 /7ينيعلاو 574 ليلعلا
 !ةفشا



 «قدر دس كلام نبأ ةيفلأ حرش

 يف اذه لِقّيِو .لمع نم يلصألا لعافلا مسال ام قحتسيف
 : هلوقك « ليِعَف

 "ذل ةيشنامهنمىرخاوآلاله ةهيبشف امهنم ات ناتاتف 7
 هيوبيس دشنأ ءٌلِعَف هنم لقأو

 ا"'رادقألا َنِم هيِجنُم سيل ام ٌٌنمآو ٌريضت ال اًرومأ ٌرِزح *٠"-

 يف تيبلا اذه دجأ ملو .تاّيقرلا سيق نب هللا ديبع هلاق «ليوطلا نم تيبلا )١(

 :لاق ١58« طيسبلا نم تيب هيف يذلاو ؛ناويدلا

 ارمقلا هبشت ىرخأو يجد موي يف ثغزب ْذِإ سمشلا اك امهادحإ نّيَبرَي
 :امهو ؛ليوطلا نم ىرخأ ةيفاق نم نائيب ناويدلا نم ”8 ةحفص يفو

 اسمشلا هبشت امهئم ىرخالاو لاله لاًةهيسكن امهنم امأ ناتاتف
 اسحن الو اًناوه اًموي ايقلت ملو امُثدِلَو دوعسلا دعس يف ناتاتف

 يف بصنلا تلمع دقو «ليعف نزر ىلع ةغلابم ةغيص (ةهيبش) يف :دهاشلا

 يهف ريدقتلاو ,فوذحم أدتبم ىلع تدمتعا دقو «ةيلوعفملا ىلع (الاله)

 مظانلا نباو 187/7 ليهستلا حرشو ١8٠ ةدمعلا حرشو ٠١17 ةيفاكلا حرش

 .047 /" ينيعلاو 71 / يدارملاو 574 ليلعلا ءافشو 4
 يف امك .عفقملا نبال ليقو .يقحاللا ىيحي يبأل بسني ؛لماكلا نم تيبلا (1)

 .هيوبيسل شفخألا هعنص :ليقو .401/ / ةنازخلا

 نزو ىلع يهو (رذح) ةغلابملا ةغيص تلمع دقف (اًرومأ ٌرْذح) : يف دهاشلا

 امك (ليعف) نزو ىلع ناك ام لامعإ نم لقأ يهو (اًرومأ) يف بصنلا (لعف)

 نإو .ءوه :هريدقت فوذحم أدتبم ىلع تدمتعا دقو ؛هريغو 88/1 هيوبيس ركذ

 .يتآلا دهاشلا امك (لعف) لامعإ ىلع دهاوش تدرو دقف تيبلا اذه يف نعط
 حرشو 057/١ لمجلا حرشو ١١5/7 بضتقملاو 58/١ ملعألاو هيوبيس

 - مظانلا نباو ٠١/75 يرجشلا نبا يلامأو 58١ ةدمعلا حرشو ١١4 ةيفاكلا



 لس 10 كبا ةينفلا حرس كلام نبأ ةيفلأ حرش

 ''رءاطعمر ٍراذهيك .لعفأ نم ليعفو لاعفم غاصي دقو
 .ريذنو ءنارهمو

 طرتشتو درفملل مكحُي "'”ام هنم عومجملاو ىنثملل مكحُيو

 : ليلدب هطورش ""امهل
 "ديد اهل ِنْيِلَمْرِكلا ٌشاحج ؟؟”يضرع َنوُقْرَم مهّْنأ يناتأ "4
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 اجتحم يئاسكلا دنع الإ هلمع "لطب رْمُص وأ َتعُن ولو

 لبلعلا ءافشو 144/7 دعاسملاو 77 /# يدارملاو لا /7 شيعب نباو 14
 .1217/7 ةنازخلاو 84 /# ينيعلاو

 .(ىطعأ) ظ ين

 .(امب) ظ يف
 .ةحضاو ريغ (امهل) لصالا يف
 .(يمضع) ظ ين
 .يئاطلا ليخلا ديز هلاق هرفاولا نم تيبلا

 مهنأ دارملاو ءهوحنو بوشلا قش وهو «قزملا نم :نوقزم :تادرفملا
 .هبسحو هسفن نم ناسنإلا هنوصي ام ضرفلا :ضرع .هضرع يف نوحدقي
 .فاكلا رسكب :نيلمركلا .ريغصلا رامحلا دلو رهو ءشحج ممج :شاحج
 .توص ؛ديدن ٠. يلع لبج يف ءام مسا

 ةغيصب ةيلوعفملا ىلع (ضرع) بصن دقف (يضرع نوقزم) :يسف دهاشلا
 ريمضلا وهو أدتبم ىلع تدمتعا دقو ؛(لِعُف اهنزوو) (نوفزم) ةغلابملا
 . مهنأ

 حرشو ٠١4٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 88/١ ملعالاو هيوبيسو ١5 ناويدلا

 ءافشو 10 /# يدارملاو 7/1 شيعي نباو ١١4 مظانلا نباو 58٠ ةدمعلا
 اضرع 467/7 ةنازخلاو 042 / ينيعلاو 14/5 دعاسملاو 578 ليلعلا
 .517 ةجهبلاو 170/75 رردلاو 47/7 عمهلاو
 .( لطبف) م يف



 كلام نبا ةيفلأ حرش يد

 9 انادملا طيلخلا نقاوميلش ثركذلا تفر يبخ اق !ايللخ دقاق "0انإ كف
 رفا م هو لا ماخأا , 5 5

 . اًحسرف اًريَوسو الحترم يننظأ :مهضعب لوقبو

 هّرجن نأو ءهيلي يذلا لوعفملا''”لمعلل حلاصلاب بصنت نأ كلو

 هبصن نيعتي اذكو .هبصن نّبعت رخآ ًالوعفم ىضتفا نإف ءاًميفخت اًفيضم

مساب ال لْعِف رامضإب نكل َيضملا يف
 '””يفاريسلل اًفالخ :لعافلا 

 .(ذإ) م و لصألا يف )١(

 :يورو .هناويد يف سيلو ؛مزاخ يبأ نب رشبل بسني «ليولعلا نم تيبلا (1)
 .(ليازملا) لدب (نيابملا)
 .«بطخلا ةئيب :ءابطخ .اهيدلو تدقف يتلا ةأرملا دارملا :دقاف :تادرفملا
 لوف وهو ؛عيجرتلا نم تعجر .نيدلو دارأ :نيخرف .ميظعلا رمألا بطخلاو

 ,نيابملا ليازملا .طلاخملا : طيلخلا .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 هب بصنف (دقاف) لعافلا مسا لمعأ دقف (نيخرف ٌءابطخ ٌدقاف) :يف دهاشلا

 جتحا هبو (ءابطخ) ب فوصوم لعافلا مسا نأ عم ةيلوعفملا ىلع (نيخرف)

 نأ ىلع تيبلا نوجرخيو ءفصو اذإ هلمع نالطب روهمجلا ىريو .يئاسكلا
 .نيخرف تدقف :هريدقتو (دقاف) هرسفي فوذحم لعفب بوصنم (نيخرف)

 ينومشألاو 850 /" ينبعلاو 118 مظانلا نباو 1١41 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 "144 (دقف) ناسللاو ١/4

 بمن دق (اريوس) رغصملا لعافلا مسا نأ ىلع .برعلا ضعب نع يئاسكلا هاكح (*)
 .191 ١91/5- دعاسملاو ٠١47 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش . ةيلوعفملا ىلع (اًخسرف)

 .واو ةدايزب (لوعفملاو) م و لصألا يف (4)
 مساب هبصن يفاريسلا زاجأو» :لاق ٠١44 - 1٠١48. ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ()

 اًهبش لوألا ىلإ ةفاضإلاب بستكا هنأل ؛يضاملا ىنعمب هنوك عم لعافلا

 < :مهلوق يفاريسلا هيلإ بهذ ام يّرقيو ؛نونملابو ماللاو فلألا بروحصمب



 <فط تانك سنلتس
 نك يو 1 نساك تنأ ؛ وحل ")يف

 حلص نإف ءًاليلق بصنلاو اًريثك رجلا ضوفخملا عبات يف كلو
 ؛وحن لعف رامضإب وأ ؛هيلإ فاضملا لحم ىلع بصنلاف "”لمعلل

 :لثم ءرامضإلا ىلعف حلصي مل ناد «ًالامو هاج يغتبم اذه

 لعجو :ريدقتب '4لَبنُح َرْمَقلَو سفر انَكَس ٍلْيْلأ لِعاَجِ>
 .لاحلا ةياكح ليللا لعاجب دري مل انا ىفعسلا

 مسا ىطعي طورشو لمع نم لعافلا مسال رّرُق ام لكو

 .77 /”يدارملا رظناو .؛الضاف سمأ ٍديز ناظ وها تح

 ذخأ ءيوحنلا «نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ وه يفاريسلاو
 رابخأ ؛هيوبيس باتك حرش :هتافئصم نم ؛نامربمو جارسلا نبا نع وحنلا

 ١//6801. ةاعولا ةيغبو ١/ 7١ ةاورلا هابنإ ه”54 .نييرصبلا ةاحنلا

 .ظ نم ةدايز )١(

 يناثلا لوعفملا فذح «ءفوذحم لعف ريدقتب لئاقلا يفاريسلا ريغ مزليو ()

 نأل ؛ زوجي ال كلذو ؛ردقملا (ىسك) يلوعفم لوأ فذحو ءروكذملا يساكل

 .زوجي ال (ىسك) يلوعفم دحأ ىلع راصتتالا

 .(لمعلا) مو لصألا يف (*)
 . «لعاجو) ظ يفو 45 :ةيآلا مامنألا ةروس (4)

 بصنب .«ًانَبْمُع مقلاو يصشلاو كح لل ٍلِعاَجط :روهمجلا أرق اهبو

 اهلبق م ةجحب ةفاضإلاب رورجملا (لبللا) لحم ىلع اًفطع (رمقلاو سمشلا)

 (لعج) :ءريدقت لعافلا مسأ سنج نم لعفب بوصنم هنأ وأ ؛(حابصإلا قلاف)

 .نسحألا وهو
 دهقلاو اكن لكأأ َّلَمْعَي َلَمَجر»© :فلخ اذكو «يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرفو

 تاءارقلا ةجح 4 كل َلَمَج» هدعب امل ةبسانم ايضام العف «ّرَمَتلَ
 ,979/7-11؟ فاحتإلاو 7

 .(ذ) مو لصألا يف 20(



 نس ح جججسس م كلام نبا ةيفلأ حرش

 '"'عفريف «ىنعملا يف لوعفملل غيص عراضم لعفك وهف «لوعفملا
 وأ نينثا ىلإ يدعتملاب عفريو .هوبأ بورضم ديز :وحن .لوعفملا
 ءاًمهرد هوبأ ىطعم اذه :وحن ءهاوس ام بصنيو اًدحاو ةثالث

 .يفتكي افافك ىطعملا :هلثمو

 .ىنعم هب عفتري ام ىلإ هتفاضإ زاوجب لوعفملا مسا درفنيو
 هيبشتلا ىلع دصاقملا بصن كلو ؛ٍدصاقملا ُدومحم عرولا وحن

 .ةلضف هنأل هب لوعفملاب

2 2 8 8 8 

 .(عفرف) ظا يف )١(



 5 ىف

 رداصمملا هينبا

 ءاًمهَفر ءاذر هذرك .(َلْعَف) ("7يدعتملا ينالثلا ردصم سيقم

 . ”الكأو 2(

 ىّرَجلاو حّرُفلا :وحن "'(لَعَف) مزاللا (َلِمَق) يف درظاو
 .لْذّشلاو

 ركذملل هنم فصرولا اميف هنع ينْغُي وأ (ةلْغُف) (ًالَمْ) كراشُيو
 ُتلَيكو ةفشلا تنيك :وحن ةكراشملاف (ءالعف) ثنؤمللو (لعفأ)

 ًةَمَْدَُجو اَمَدَج ِمِذَجو ,تدوسا :'*َةَلْبُكو ةئثُكو ًالّمَكو اَنَتَك
 ايكو هةةؤسا ""ةعنشو اغفر 0 اًمَحَّسَو ؛هدي تعطقنا

 ردك 1 دق دمك وجا 9 بط ةاتغالاون 177 قا وو

 .(دعملا) ظ يف )١(
 .(التقو) ةدايز ايف ()

 م تطنس (8)
 ةدايز عم م يف اذكو (ةلبكو البكو اًبتك تلبكو ةفشلا ثَبتَك) لصألا يف (4)

 تبثأو ١١7". ظفاحلا ةدمع حرش رظناو ءظ يف ام تبثأو (البك) قوف (هنتك)
 .ليثمتلا قايسو قفتيل (ةلتك) ىلع اهتمدقو (م) ةخسن ىلع اًدامتعا (ةنتك)
 .7877 (لتك) ناللا رظناو

 .(ةمحشو اًمحشو) م يف (5)
 .(ةفعشو افعش) ظاو م يف (5)
 .(ربغ) ظ يف (0)
 .(لَمُف) نزو نع (ةلغف) نزو ءانغإ ينعي (8)
 -يف ميملا مضو ءامهين فاكلا حتفب (ةدمك دْمُك) لمألا يف طبض (9)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 ةرقشلا نيب ةتمكو نفر دهن رح "نيك هتيع تتمكو ين 1 ا هللا( نه
 م م هر 5 ٌُ

 قم ةرمسو 7 ةيشدلاو

 "و مِدنك ؛ةمزاللا يناعملا يف (َةلاَعْف) اضيأ ا ا

 ””تبلو ةةلاسلا دعي: ""ترذو: مقشر.« "'ةيالض ملم اذكر

 .ةداسولا نم هقنع ىكتشا

 حتفب "578 (ديك) ناسللا يف امك اهتطبظو ءردصملا يف اهنوكسو ءلعفلا ع

 ردصملا يف ميملا نوكسو فاكلا مضو .لعفلا يف ؛ميملا رسكو فاكلا
 .ينالثلا ردصملا نزوو قفتي ام وهو (اَدْمُك)

 نم تسبل ةأمكلاف ؛حيحص ريغ وهو (ةئمك هنيع تئمك) م و لصألا يف

 ناسللارظنا .اهئامب نيعلا ىوادت «فورعملا رطفلا يه امنإو ؛نيعلا ضارمأ

 حرش يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «خسانلا نم فيحصت هلعلو .5976 (أمك)
 .اهريغو ا/ا١ا/ ةدمعلا

 نيب اهنول راص اذإ َةَنْمُك ةبادلا تّئمكو) :لصألا نأو اًظطقس انه نأ رهظي (؟)

 ١07. ةدمعلا حرش يف امك (ةمهدلاو ةرقشلا

 ينأي ؛نيعلا روسكملا مزاللا يثالثلا نم (لَمْف) ىلع هردصم يتأي ام نأ ينعي (*)
 .ةمادنو اًمَدن مدن :لوقتف (ةلاَعَف) ىلع اضيأ

 .(ةمادنو) ل يف 2

 .ظ نم (ةمالس) تطقس (5)
 مل وأ ء.خسنلا يف اطقس (برذو مئس) نيريخألا نيلعفلا يردصم لعل (1)

 امهلبق اميفو امهيف زوجي هنأ امك .ةَبارَذو ةمآس :امهو ءامهب ملعلل امهركذي

 ١447 (برذ) ناسللا رظنا .اًيّرذو اًمأسو اًمّلسو اًمدن :لاقيف (لُعَف) نزو
 ,ةمك (مدن)و ١ة١ا/ (ملس)و

 دروي ملو (ينباو) ظ يفو .؛فورحلا طيقنن نود (نبلو) مو لصألا يف (0)
 «ةداسولا نم هقنع ىكتشا» :هعضو يذلا ىنعملاو قفتي يذلاو ءردصملا

 (تيل) ناسللا يفو 0717 ةدمعلا حرش رظناو .ةَنايَلو اَئيَل :اهردصمر (تيل)
 41١١. قنعلا ةحفص :رسكلاب تيللا

 ررصم 10



 - 0*4 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ا 7 1 1 ١
 معد 1 ' هو ؛ايحتسا 0 يرخك هيفا" 'هنع ينغي

 ومو )0

 ا : هترْمح ٌتْدَسَح 3 6 .ةَواَقْشَو , هقلتخ ءاس ا

 .ملِعو ءدمحك .ظوفحم عومسم هردصمف (لِعَف) ىّدعت نإو

 ” ةيالو َو 0-0 لوقو ؛ٍنايسِنو ءةَمْحرو ؛ لَمَعو

 انو امعو ضم نه ياك ٌتْسِسَمك ؛(َلَْف) هفغضم يف رثكو

 .علَب مهل مقل « طرسو يدرك ٠ ؛ مفلاب اًدخأ مهفأ ام اذكو

 ؛ خيشلا لوق ّنَأ انركذ امب نابو . .مضحتو .مضُنو ٍقْعَلو ءسْخّلو

 نيعلا روسكملا مزاللا يثالثلا يف (لَمْف)ردصملا نزو نع ينغي يأ )١(

 .(ةلاعف)

 امك فلألا يف لصألا ةروص ىلع لعفلا فلأ تناك ولو .(ازخك) لصألا يف ()
 امأ .اًروُرخ :ردصملا نوكيو ءاهضيورتو ةبادلا ةسايس اهانعم ناك لصألا يف
 هردصمو (يزخ) لعفلا نم وهف ءايحتسالا وهو حراشلا هدروأ يذلا ىنعملا

 هيِرََحو ؛هنم يزخوا :لاق ١١88 -84١١/؟ (ازخ) ناسللا يف امك (ةيازش)
 ءاج لصألا ىلع فلالاب اهتباتك لعلف ءايحتسا !:ةروصقم ؛ىّزخو َةياَرَخ

 .ةدوصقم ريغ ةيباتك ةداع
 نم دجأ ملو ءايندلا ىلع صرحلاو ةبغرلا دض ةداهزلاو .دِهُز ؛ةداهز لغف (9)

 1815 (دهز) ناسللا رظنا .هريغو حراشلا ركذ امك (مَِن) اهيناعم
 ظ يفو ءحراشلا ركذ ام (فرس) يناعم نم سيلو (هفارس) لصألا يف (14)

 :هلعفو «حراشلا ركذ يذلا ىنعملاو قفتي ام وهو (ةقارش) هانتبلأو ؛(ةقارس)

 ,.5؟417 (قرش) ناسللا رظناو .قرش

 .(ةشارسو) ظ يف (0)

 .فطعلا واو نود رلعسلا ةياهن قوف لصألا يف (5)
 (سسم) ناسللا .حصفأ رسكلاو ؛ىلوألا نيسلا حتفب ءتّنم زوجيو (0

4 



 كلام نبا ةيفلأ حرش يم

 الا عب ا
 .هقالطإ ىلع سيل

 207 ةوفتك 0 و "”دعتك مزاللا (لَعَن) يف ةنلعاو

 مل وأ .رافنو ءدارشو «ءابإك (لاعف) هلق ة عئمتل نكي مل ام ,ءروكبو

 ذأ ناو 1 الع م اقوا ان الو اناا لذ تلقت نكي

 تار اذكو .ٌماكُزو .لاعسك (لاعف) ُهَّلْق ا نكي مل

 (ليعف) ُهْلُق ريسلل نكي مل وأ مو ماغبو فاعور تانك

 اذ قفاوتف 4 قيعتو :تيعنك ؛'""تاوضألا اذكرو لدهزو: يمدك

 *”ديخصو ليهصك «هنع درفني دقو ءاّريثك (ًالاعف)

 ل نكي مل وأ .''حابضو ماغب وحن يف (لاغن) درفنا امك

 ,ةباتكو ,فكورازوو ا .ةفارعك (ةلاعف) هلْف ةفرح وأ ةيالو

 لب الا - 718 ةدمعلا حرش يف كلام نبا كلذ ركذ دقو 4١. :ةيفلألا )١(
 .هنم يدرولا نبا هذخأ

 .(لعفك) لصألا ين (؟)
 .هليع ةحص طرشب (؟)

 ,.(تاوصألل) ُّظ يف 2

 سأرلا مخض روفصملا نم ربكأ رئاط وهو ءدّرّصلا ترص :ديخصلا (5)
 ,؟51917 (دخص) ناسللا رظناو .راقنملاو

 حبضو ناسللا يف لاق حابضلاو 9١". (مغب) ناسللا .ةيبظلا توص :ماغبلا (1)

 «سوقلاو .بلعثلاو ؛ىّدصلاو ؛موبلاو تاّبحلا نم دوسألاو «بنرألا

 1841 (حبض) ناسللا .ليهصلا : حابضلاو .لاقو .تّرص : اخاف

 ةباقن اهنمو 40١6. (بقن) ناسللا .مهفيرع يأ موقلا بيقن ىلعمب «ةباقنلا (0)

 .مهريغو «نيسدنهملاو لامعلا

 .فيحصت (ةنازدو) ظ يف (4)



 ع كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ةراجّيو .ةكايجو

 .ةلاثأك (ليعفب ِهِلِعاَف) ''”نع ربع نإ (ةّلاعف) (لْعَف) يف درظاو

 رّبُم نإ (ةّلوع) هيف رثكو «ةّلازججو ةقاثكو "”ةَعالَضو ؛ةّرازَمو

 .ةّيوْذُعَو ةبوطرو ةلوهسك] (لْعَقِب) ''هنع

 [""*(لغق)ب هنع رّبعُملا يف (ةلوُمُف) نع (ةلاعف) ب ىنغتسُي دقو
 . ايفو دلو قر وك

 - 2 .٠ - هع ٠ .و ٠ م

 ,4!فخخحّوو لثج اذكو .ةموهجو ِةَماِهَج مهجك « اذ ىف ”””ناكرتشي دفو

 لعافلا مسا نع ربع اذإ :دارملاو .فيحصت (ةلعاف نم ريغ) م و لصألا يف )١(

 دجملاو .همظع :هكلُمو ءهلَضأ هلام لثأ لاقي ءءيشلا لصأ ةلاثألا :ةلاثأ (؟١)
 :ريزملا :4197 (رزم) ناسللا يف لاقو .58 لثأ ناسللا .ميدقلا :لبثألا
 ليوطلا :عميلضلاو .ةدشلاو ةوقلا :ةعالضلاو .ذفانلا يوقلاو بلقلا ديدشلا

 .19594 .؟094 (ملض) ناسللا .ديدشلا قلخلا ميظعلا ؛عالضألا

 لْعَفِب لعافلا مسا نع ربع اذإ ينعي .(هلعاف) نع ينعي (*)
 .ظ نم [] نيسوفلا نيب ام طقس عدلا

 .(ةيادن) ل يف (5)
 :لاقي :ةبادنلاو ,4547 (رزرن) .ءيش لك نم ةلقلا :ةرازنلا :ناسللا يف لاق (5)

 498٠ (بدن) .بيجن فيرظ عيرس ةجاحلا يف فيفخ .بدن لجر
 ةكانضو اكنض ءيشلا كْنَض :ناسللا يف لاق .فعضلاو قيضلا : ةكانضلاو

 همسج يف فيعض :كينض رهف ةكانض لجرلا كنضو ؛قاض :ةكونضو
 ,7531 (كنض) .هلقعو هيأرو هسفنو

 .ةلوُعفو ةلاعق يلعي (0)
 .(فجوو لدج) ظ يف 23



 دالام نبا ةيفلأ حرش 5-55

 "عفو مُدُقو ' 007 صُخشَرو

 دنع معلا يف اسيخرا لَم لغف (ةلاعف) نع ينغُي دقو

 ءرّصَقو رُّعَصو رُبَك و «ضرَعو ظْلَعَو قُحَسو عقد برثك (ليعف)ب

 .ملخو ' ””فْرَشو لْمَجو

 ءىّضِرو .طُحسك ؛لقنلا هبابف .ىضم امل اًملاخُم ءاج امو

 .ةمظَعو .ناركشو ءركشو «باهّذو

 ىلع فقوتي ال سيقم هردصمف ةثالث ىلع ٍدئاز لعف لكو
 لقو ءاشيوقت سدّشك .ليعفت ليفت ماللا عيستملا (لّعَمِلف .عامس

 نيعلا حيحص (لعفأ)لو .ةيكزت هاكزك ,ةلمَْت اهلكنُمِلر ”6ذك>
 .ًالامجإ لّمْجأك لاعفإ

 .(لّعفي لجف) باب نم لشفو .(لشف) لصألا يف )١(
 .(لّعفي ليف) باب نم اذهو (مقف) ظو مو لصألا يف (0)

 ,ةفوُحُرو ةفاحّو و ,ةلوثججو ةلاثجج : يلاوتلا ىلع لاعفألا هذه رداصمو

 .ةموعفو ةماعفو مة ةمادقو ةةلوشنو ةلاسفو .«ةصرخرو ةصاخرو

 تابئلا نم فحولا :ةفاحولاو ,ءيش لك نم فيثكلا مخضلا : ةلاثجلاو

 ال نم لِسَملا :ةلاسفلا و .نيللاو ةماعنلا :ةصاخرلاو .ٌدوساو َرْثَك ام رعشلاو
 .ءالثمالا :ةماعفلاو .ليقثلا ّيِهلا مدفلا :ةمادفلاو .دّلِج الو هل ةؤورم
 (مدخ) "415 (لسف) 1715 (صخر) 4180 (فحو) 244 (لثج) :ناسللا
 "01 (معف) ورلد

 .(لجح) م يفو (فرسو لحح) لصألا ين )0

 :ايكزووبا كرم هاكنل وقيل خلل 2ر1 يل ردا ىلع اهرداسعلو
 .مْلِحو ٌفَرَشو لامجو ءلَمِف :اهنزوو ءّرَصِق ءٌرْئِص ءٌرَبِك و ؛(لغف)
 .لغفو ءلمَقو ءٌلامَف :اهنزوو

 .(اذك) م يف تءاجو .(اباذك انتايآب اوبذكو) 78 :ةيآلا أبنلا ةروس (4)



 كلام نبأ ةيفلإ حرش

 .ًالمَجَت لّمجتك ًالْعَفَت (لعفت)لو

 هفلأ فذحت مث هئافل هنيع ةكرح لقنُت نيعلا ّلتعملا (لعفتسا)و

 داعتسا ياعسل ماقتسا :ورحل «ثينأت ءاتب اهنع ضّرعيو

 ,ةذاعتسا

 .ثينأتلا ءاتب ضّرعُيو امهئاقتالل فذحيف نكاس فلألاو ؛ءنكستف

 "”يةَرَلَّصلأ هاَنِإَوٍل :لثم ضّرعي ال دقو «ةماقإ ماقأ :وحن

 .اًباجإ هباجأو «'؟”!ءارإ هارأ : مهضعب "لوقو

 ؛هرخآ لبق املأ دازيو هردصم ثلاث رسكي لصو ةزمه هلْوُأ امو

 اذكو ءارارمحا ٌرمحاو ؛ اًءافطصا ىفطصاو ءاًرادَتَقا ردتقا : وحل

 .ماجنرحالاو جارختسالاو جارفنالا

 .اًملَلت َملمَلَت :وحن ءهعبار مصب "ًالغَقَت لعق
 ءاًفاهْرِس فَمْرَسك .مهضعبل اًفالخ اًعامس ٌلالْعِف (َلَلْعَف)لو

 .ةلقوحو هج رح ذك اسايق ةَلَلْعَف هلو ءجارخودو «ًالارْلز نر

 .ظ نم اتطقسو .يتأتسو «فيحصت (ةماقإ ماقأ) مو لصألا يف )١(

 ."ا/ :ةيآلا رونلا ةروسو .الا” :ةيآلا ءايبنألا ةروس (0)

 .(لوقكو) اظ يف ةرفإ

 ١58. مظانلا نبا حرش يف امك شفخألا هاكح (4)
 .(يللعفت) ظ يف (0)

 .(الازلز لزلزو) لدب (لازلز اذكو) ظ يف )١(
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 ا ايون اقل لا لئاقك ةلعافمو ٌلاعِف (لعاف)لو

 .ةمّوايمو

 ءتْبَنِب الإ هيلع ٌمِدَقُي ال ىتح ٌرم ام ريغل ليدع عامسلاو

 هلوقك
 ل يزنت امك ايزنت اهولد يزنت ّيهف "5 050 6 )م 1 هم م 4 «2 ٠ هد

 ير ”ةيتفلاو ءاًفاّلِمِت قلمتو ا ات .هنمو

 لام ناهطاَو

 (0ةَسْلَج سلجك (ةّلْعَف)ب يثالثلا ةّرم ُنّيتَتو

 نإف 2 0هلْعَقلا اونسحأف) ثيدحلا يفو (ةلغف)ب هتأيه نّيبتتو

 .ردان (ءافلا رسكب) لاعف ىلع ءاي هؤاف تناك اذإ لغاف نم ردصملا ءيجم )١(

 .اماوي موايك

 ةأرملا يهر (ةداغ) لدب (ةلهش) يورو .هلئاق ىلع فنأ مل زجر نم تيبلا (0)

 .(يهف) لدب (يزني تاب) :برقملا يفو .ىنعملل بسنأ هلعلو ؛ةريبكلا

 ماللا لثعم نيعلا فعضم يعابرلا نم ردصملا ءاج ثيح (اًيزنت) !يف دهاشلا
 .اًميلكن ملك لثم ؛ماللا حيحصلا (لّعف) ردصمك اًعامس (ليعفت) ىلع (ىّزْن)
 .ةيكزت اولاق امك ةّيزنت :لاقيف ءاتلاب اهنع ضيرعتلاو هئاي فذح سايقلاو

 5778 ةيفاكلا حرشو 184/14و4١1/# رمصخملاو 7١7/7 صئاصخلا
 "0 /#” يدارملاو 288/56 شيعي نباو ١754/5 برقملاو ١١9 مظانلا نباو

 نك ينرمشألاو هال١ /" ينيعلاو 867 ليلعلا ءافشو 775/7 دعاسملاو

 .(رعشق) م يف )2

 .فاكلا نود ظ نم (سلج) تطقس (4)

 ناتنث :لاق سوأ نب داذش نع يرونلا حرش عم هحيحص يف ملسم هاور (8)

 ءءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ» :لاق . هي . هللا لوسر نع امهتظفح
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 قَمْعَن "'ينو ءٌةمْحَر ''هجرك (ةَلْعَف) ىلع اًعوُصم ردصملا ناك

 دلو امرت نا جمر "ادي
 ءاهّمِدع نإ ءاهلاب هردصم ثينأتب يثالثلا ريغ ةّرم */نيبتتو

 .ةدحاوب ففصو اهمدعي مل نإف .ةجارختساو .ةفااللطلا قلطناك

 .ةدححاو ةذاعئسا ذاعتساك

 .هنبا الو '"'خيشلا هيلع هبنُي ملو
 نم «ةرمجلا ُةَنَسَح :وحن «ةأيهلل (ةلْغِف) يئالثلا ريغ يف ّدشو

 نم ةبقثلاو ؛ممعت : نم ةمعلاو «صمقت هقت نم َهَصمَقْل 25 او .ترمتخا

 «هترفش مكدحأ دو حبلا اوئسحاف متحبذ اذإو ؛ةلتّتلا اووحأف متلتف اذ 3

 باتك) يف هنئس يف دوواد وبأ هجرخأو ١١/1- 1١9, .اهتحيبذ حريلف
 (58418) ؟414/7 (ةحيبذلاب قفرلاو مئاهبلا ربصت نأ يهنلا باب ؛يحاضالا

 يئاسنلاو .77/4 (ةلثملا نع يهنلا يف ءاج ام باب) يف يذمرتلا هجرخأو

 ٠١84/7 (حئابذلا باتك) يف ةجام نبا هجرخأ و 45717 /4 (اياحضلا باتك) يف

 ا ا او لل لا لال 17 18 دمحأ ديسمر )١10١"(

 ....ةحبّللا اونسحأف مثحبذ اذإو 0 (19178) "8 /18 يفو (11/189)
 .(همحرك) ظ يف 0010

 .(همعنر) ظ يف (؟)

 .(تينبت) ظ يف (9)

 .ظ نم تطقس (4)
 .(نيبتو) ماو لصالا يف 0

 هقحلت امم يثالثلا ريغ ردصم فصو ىلإ ةيفلألا يف كلام نبا رشي مل ينعي و

 هحرش يف كلذ ىلإ هبا رشي مل اذكو .ةدحاو ةذاعتسا ذاعتساك .ةدحاوب ءاتلا

 .1؟٠4 اهحرشو ةيفاكلا يف هركذ كلام نبا نكل .ةيفلألا



 للام نبا ةيفلإ حرش ينم
 هما

 *9  نل باع

 قلطنا «ليلدب نرُق يثالثلا ردصم ريغ ين ةأيهلا تدصق ''”نإو

 .براحم لبْرَسَت ليْرَسَتو .فئاخ قالطنا
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 .(اذإو) ظ يف )1١(
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 [نيلوعفملاو] نيلعافلا ءامسأ ةينبأ
 اهب تاهبشملا تافصلاو

 نم امإ .(لعاف) ةنز ىلع يئالثلا لْغِفلا لِعاف مسا غاصُي

 (لِيَّن)وأ ءداع وهف ادعو .ءبراض رهف بّرَّضك ءاًقلطم (لَمف)

 َتلْعَف يف ليلق (لِعاف)و .بكار وهف بكرك ءايّدعَتُم ''اًملطُم
 يف مزاللا (لِعَف) سايق لب ٠ "”ملاسو رفاعك ؛نْييدعتم ريغ تلِعْفو

 (لَمْفأ) قلَخلاو ناولألا يفد .رطبو رِشأو حرفك (لِعف) ضارعألا

 (نالغف) نطابلا ارو ”ءالتمالا يفو ريشا ووش رّضخأك

 .نايدَصو ناشظَعو ناّيرو ناعئّشك

 ٍلْهَسو محض (ليعف)و (لغف) درطي داك لب (لغف) يف َقلْولاَو

 .لْمَج هلعف ْذِإ ؟ ليِمجو فيرشو فيرظو ؛مُهشو

 بطظخو .''"صّرخأ وهف صّرَحك ؛ليلق (لْعَن) يف (لَمْفأ)و
 (*)ةردكلا ىلإ ٌرمحا :يأ ءبطخأ وهف

 .ظ نم تطقس )١(
 : لثم ؛(َلْعْف) ىلع هلعف امم (لعاف) نزو ىلع لعافلا مسا ءيجم نأ ينعي (؟)

 رسكب) ٍلِعَف نم يدعتملا امأ .ليلق نّيمزاللا ءَمِلَّس :لثم .(َلِمْف)و َّرْقَع
 .بكار وهف ؛بكرك ؛لعاف نزو ىلع يتأيف (نيعلا

 .ءابلاب (ءالتبالا) خسنلا ميمج يف ()

 .(شرجأ رهف شرجك) ظ يف (4)

 ,1118 (بطخ) ناسللا رظناو .(ةركلا) خسنلا عيمج يف (9)
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 ىلع يتأي دقو .لطُب وهف لظب :وحن ؛هيف ليلف اضيأ (لّمْف)و
 (اونافو تمحو نايجك ؛كلذ ريغ

 بّيشأو خْيَشو بّيطك ءلعافلا ىوسب (لَمْف) ينغتسي دقو
 0977 و ع

 . افيفعو

 عم .هعراضم ةنِز ىلع ِةثالث ىلع دئازلا لعافلا مسا غاصيو

 لبق ام رسك عم ؛ةدايزلاب اهيلع موكحملا ىلوألا هميم "”وض

 اذكو ميركل رينا كي مركأك 0 0 ؛ةرخآ

 اذكو ةملعتم وهف ملغتي ملعتك ا”دمعق وأ .رطظتنمو لصاوم

 لبق امنا الإ لعافلا مسا غوصك هئم لوعفملا مسا غوصو
 .رظتنمو لضاوم مّركم :وحن .حتفي اروسكم ناك يذلا رخآلا

 رهف دصقك (لوعفم) ةنز يثالثلا ''”لوعفم مسا يف درظاو

 .دوصقم

 وحل (ليعف) درو ٌبجاص 7 لوقت هنز نع ًالقن بانو

 رك ؛ٌبْنَج : نيج :اهدورو بسح اهلاعفأ 010

 «بّيط نم اهلصأو .فع ؛ءباش ءخاش .«باط :؛اهدورو بسح اهلاعفأ موف

 .لعف نزو ىلع ءافنع ١ بيش ؛ خيش

 .(ةمض) م يفو (همض) لصألا يف (5)
 .(هحتف) لصألا يف (4)
 .(هلوعفم) ماو لصألا يف )0

 .(هف) ةدايز ظ يف 0,
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 ك0 :

 ("'حيببّوو ليتق اذكو «ليحك وهف هّئيع لَك

 ةاتف لاقيف ءءاهلا مدع يف ركذملا انه ثنؤملا يواسُيو

 .ليحك ىتفو : ليحك
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 .حوبذمو لوتقمر لوحكم : ىنعمب 2غ(

 .لظ نم ةدايز (؟)
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 لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 ,ةفاضإلاب ىّنعم لعافلا اهّرج ناسحتساي ةفصلا هذه ٌصتخت
 بتاك ''”ديز ''”زوجيف هسبل نَمْؤُي نأ الإ لعافلا مسا كلذك سيلو
 .هوبأ ٌبتاك يأ .بألا

 .رضاح نمز ىلع ٍةلالدل "مزال نم غاصت امنإو

 .عراضملا ظفل ىلع ةيراج ريغ ًةجراخ ةفصلا ُنْوَك ٌرثكألاو

 .هيلع اهُيْرِح لقو ءرمحأو نآلمو «نّسَحو ,.مخضو ؛ليمجك

 .ميقتسمو ؛لِدتعمو ؛رهاطك

 .هباب يف ةروكذملا طورشلاب ٌدعَتُم لعاف مسا لمع لمعتو
 يف الو مدقتم يف لمعت ملف هنع ترصق هيلع اعرف ةفصلا نوكلو

 :وحن ءاطفل اَنإ .ةفصلا بحاص ريمضب '”سّبلتم يأ يببس ريغ

 لعافلا يف اذه ءهجولا ٌُنسح :وحن ؛ىنعم وأ ؛ههجو ٌنسح ديز
 اًيببس اًمدقتمو اًرُخأتم هيف لمعيف رورجمو ٌراجك هريغ اّمأو «ىئعم

 يف نالذجو .كب حرف :لاقي امك ؛ٌحِرف كب ٌديز :لاقي ؛هريغو
 .هراد يف :لاقي امك .“””ورمع راد

 .(فعض ىلع) ةدايز ظ يف )١(

 .(ديزك) خسنلا ميمج يف (1)

 .(همزال) م يف ةرف

 .(سبتلم) ظ يف (4)

 .ظ نم تثطقس (4)



 ه2 اتا
 زييمتلا ىلع ةركن هبصنتو .ًالعاف يببسلا ''"ةفصلا عفرتو

 عم كلذو .هيلإ ةفاضم هرجت“و ءهب لوعفملاب هيبشتلا ىلع ةفرعمو
 .امهنم ةد رجم وأ ماللاو فلألل ةحاصم ةفصلا لوك

 نائيش هرجيو هبصنيو هعفري يذلا يببسلاو
 .لأل بحاصملا :امهدحأ

 لصفني مل "”يأ ءاّدرجموأ اًفاضم ةفصلاب لصتا يذلا : يناثلا

 .لأب اهنع

 اهلمع ْنأل ؛اًهجو نوثالثو ةئدس ا ام تحت لخديو

 نوك :امهدحأ ؛نيريدقت ىلع اهنم لكو ءّرجو ٌبْصضنو ٌمفر ةثالث
 .لأل ةبحاصم ةفصلا

 اهنم لكو ءهجوأ ةكسش هذهف .(لأ) نم ةدرجم اهنوك : يناثلا

 اًماضم وأ لأب افّرعم اَمِإ '''يببسلا نوك يهو ؛'*”ريداقت ةتس ىلع
 ىلإ افاضم وأ ؛«فوصوملا ريمض ىلإ اًفاضم وأ «لأب فرعملا ىلإ

 .ةفاضإلاو (لأ) نم درجملا ىلإ افاضم 1 ؛هريمض ىلإ فاضملا

 ("![ةفاضإلا نود لأ نم] اًدرجم اًمإو

 .م يف (ةفصلا) ةملك ررك )١(

 .ظ نم وارلا تطقس (؟)

 .(يأ) لدب (و) ظ يف (0)

 .(هانركذ) ظ يف 040

 .(ريداقم) ظ يف (5)
 .اًريدقت وأ اًظفل ريمضلاب اًسبلتم ةهبشملا ةفصلا لومعم لمشي يببلا ()

 .ظ نم ةدايز نيسوقلا نيب اه (0)
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 ةزئاج اهلك نوثالثو ٌةتس ؛ةتس يف ٍةتس برض نم عفترملاو
 هلوقب خيشلا جرخأ ام الإ لامعتسالا

 الخ (ْلأ) نم امس (لآ) عم اهب رٌرجت الو.

 7 اهيلاتل ةفاضإ ْنِمو

 نم الخ امسا ماللاو فلالل ةبحاصملا ةفصلاب رجت الو يأ

 زوجي ال ةعبرأ كلذو .لأب فرعملا ىلإ ةفاضإلا نمو لأب فيرعتلا

 هاه تع

 .ههجو نسحلاك فوصوملا ريمض ىلإ فاضملا :اهدحأ

 .هيبأ هجو نسحلاك هريمض ىلإ فاضملا ىلإ فاضملا : يناثلا

 .هجو نسحلاك درجملا :ثلاثلا

 .بأ هجو نسحلاك درجملا ىلإ فاضملا : عبارلا

 هلوقو

 ا"!اَمِسُو ''”زاوجلاب وهف لخي مل امو

 ةفاضإلاو (لأ) نم *'يأ .'؟”نيابشلا نم لخي مل امو :يأ
 ةبوعصل ةاييتنك :لوشنف كلذ َرَرَقَت دق ذو .زاوجلاب موسوم هرجف

 .47 :كلام نبا ةيفلأ )01(

 .(راوجلاك) ظ يف (")

 .قباسلا عجرملا (*)

 .(نيأيشلا) لدب (يببسلا) ظ يف (4)

 .ظ نم تطقس (4)
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 (لأ) نم ةّيراعلا لامعإ يف هنم رركت امب يلابن الو بابلا اذه

 تالاثمف ءرشع ةعبرأ اهب ةئورقملا لامعإ يفو ؛ًالاثب رشع ةينامث
 ٌنسح ءههجو ٌّنسح ءاهجو ٌنسح ءةجو ٌنسح وه ٍةّيِراعلا

 هجو ٌّنسح .«بأ هةجو ٌنسح ؛ةجولا ٌنسح .ةهجولا ٌنسح ءهّهجو

 .بأ جو ٌنسح ؛وجولا نسمح ءوهجو ٌنسح ءوجو ُنسح .بألا
 57 ٌنسح ؛بهيبأ ةجو ٌنسح] ؛بألا ةجو ٌنسح ؛هيبأ هجو د
 دييللا ع 000 اي ِ |
 . بنبأ هجو نسحح ,.' [باآلا هجو نسح ءهيب

 يجو نسحلا :ةخز "محلا وه»:لاب ةلؤورفملا ثالانمو

 «ةجولا ٌنسحلا ؛ةجولا ٌنسحلا ؛هّهِجو ٌنسحلا ؛ههجو ٌنسحلا
 :هنأ هجر: ”ةسخلا] بأ ةجو نسحتلا """[ههولا نسخلا]
 ءبالا هجو ٌنِسحْلا نيا ةجو ٌنسحلا ؛هيبأ هجو ٌنسحلا

 .بألا ٍهجو ٌنسحلا ؛بألا ةجو ُنسحلا
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 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس 2غ

 وه) :اذكه «بيترتلا يف ليلق فالتخا مم لصالا يف ام قبط تدرو ظ يف (؟)

 رم جول رع هجر لييخا ههجرب نسخ ١ اهنيو حج ءاعر نبع

 ؛هيبأ هجر رست هنأ هجو نسمح بأ هجو 6 .بأ ُه هجو ٌنسحح .؛هجولا

 سسح ؛ةهجو ٌنسح «وجو رسم 2تالاك 1 ءبألا هججو نسمح

 .(بألا ٍهجو ُنسح 587 هجو ٌنسح ءبأ ة هنججو ٌسح «هجولا

 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس ةرف

 .مو لصالا نم طقس [] نيسوقلا نيب ام 04



 تاس

 بحكتتلا
«٠ ٠ 

 .لاعفأ ُةئالث بجعتلل

 (ام) هيلع مدقتُيو <( هيه بجعتملا بصنيف رف (لَعْفْأ)نزاوُم :لوألا

 ! اَنيليلَح 000 ام :وحن ءاهربخ نوكيو «أدتبم

 ؛ةمزال ءابب اًرورجم هلم بجعتملا هذعب عقيف (لجفأ) : يناثلا

 لاق ؛(َّنأو ْنأ) مم اهفذح زوجيو ا!اَنْيليِلُخِب قيضأ :وحل
 : متاح

 !9اةُريضي ال نأ "”حخأ ودع َراذج اَهُريدأ تبق ''”ينيع ْتْفِرأ الأ "1

 :اهبان ىلإ رخآف (ععت)) ىرجم يرجو (ليف) ةكلاثلا

 : هنيبَو يلع لرقك :ناك

 .(نيع) خسنلا عيمج يف )١(

 .(رحاو) خخسنلا عيمج يف (1)

 ىجبحأ ٍدغ راذج) :رداونلاو ناويدلا ةياورو يئاطلا متاحل .ليوطلا نم تيب 00
 ةراسلا ءابلا :تنثأ كح: ةباورلا هذه ىلع دغاش الو ::(اغرِسفَي ال نآن

 .هنم بجعتملل

 كلذو ؛هنم بجعتملا نم ءابلا فذح دقف (اهّريضي ال نأ ٍرخأ) : يف دهاشلا

 .(اهريضيال نأب) اهتابثإ لصألا و (نأ) عم زئاج

 حرشو 78١ ةفحتلا حرشو 4” ةدمعلا حرشو 0٠" رداونلاو ١؟ ناويدلا
 .144 ةفحتلا حرش دهاوش



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يلا
 !''"اًمركأو !ٌفعأ ام اًريخ َةعيبر ِهِلضفب ًءازجلاو اًنع هللا ىزج 4

 داوسلا نب ةورغ لوقك اًرورجم وأ

 !؟”ردجأف اًموي نْغتسي ْنإو اًديمح اَهَقْلي ةينملا َقْلي ْنِإ كلذف 4

 نب يلعل يرهزالاو ينيعلاو مظانلا نباو حراشلا هبسن دقو «ليوطلا نم تيبلا )١(
 ايلع نأ حيرصتلا حرش ىلع هتيشاح يف نيساب خيشلا ركذو ١ هنأ بلاط يبأ

 يف يطويسلا لافو .«نيتيب ربغ رعشلا نم ءيشب ملكت هنأ حصب ملا : نط

 اوناكو ؛نيفص ةعقو يف ةعيبر اهب حدمي يلع نينمؤملا ريمأل هنإ» :رردلا
 ركذو ©. 2 رذنملا نب نيضحلا ديب ذئموي مهتيار تناكو ءائسح ءالب اولبأ

 الإ رعشلا نم هل حصي مل هنأ نم سوماقلا يف امو» :لاقو .دهاشلا لبق نيتيب

 نم ريثك عضو معن .تاعطقم هل تبث لب باوص ريغف نيتيب ركذو :هلرق
 , ؟ريبخلا ىلع ىفخي ال هنكلو ؛هناسل ىلع رعشلا

 هب الوعفم عقاولا هنم بجعتملا فذح ثيح (امركأو فعأ ام) :يف دهاشلا
 فلألاو .ةعيبر ينعي ءاهمركأو اهنعأ أم :هريدقتو .هب ملعلل كلذو ؛ تعأل

 .قالطإلل (امركأ) يف
 50 /؟ يدارملاو ١ /" دعاسملاو م مظانلا نب باو م5 يلع مامؤلا 00

 نيساي و ”7١/7 ينومشألاو ١؟١/؟ رردلاو 41/١ عمهلاو 544/7” ينيعلاو

 .84/7 حيرصتلا حرش ىلع

 ؛ةيلهاجلا يف كيلاعصلا ءارعش دحأ ؛درولا نب ةورعل «ليوطلا نم تيبلا (؟)

 .هلاريد يف هدجأ ملو , يئاطلا متاحل ليهو .ريثكلا هب مزجو

 كلذو ؛هيلع ليلد نود هنم بجعتملا فذح دقف (ردجأف) يف :دهاشلا

 هلوقل هنوزيجب موقو» :شفخألا لاتو ءزوجي ال :هيوبيس لاق و .ةرورضلل
 يف كلذ غوسي الو: :ينيعلا لاقو 4١/7. عمهلا .«عرِوبَأَو :رب ْمِيمأط : ىلاعت
 ةيآلا ركذو ؛هنم بجعتملا هعم رركذم رخآ ىلع اًفوطعم ناك اذإ الإ هب ليفأ
 يف كلام نبا لاق هبو «ةيآلاب داهشتسالا نم شفخألا دارأ ام وهو .«ةميركلا

 َ .امهريغو ةيفلألا حرش يف هنباو ةيفاكلا حرش



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 م 2 تت يبت بباب يل

 فرحلاب وه ىنعم هنمضتل فرصتلا عنم مزل نيلعفلا اَلِك يفو
 .طورش هنم ناغاصي يذلا ظفللا يف طرتشيو .قّيْلأ

 .هل لعف ال ىّْنعم نم ناغاصي الف ءًالعف هنوك :اهدحأ

 .ةثالث ىلع داز امم ناغاصُي الف ءاّيئالث ''”هنوك : يناثلا

 هلعجو .ىطعأك يعابرلا لعفلا نم بجعتلا دورو رثكأو

 !سانلا ىلإ هنسحأ امو ! مهاردلل هاطعأ امك ءاّسيقم '''هيوبيس

 .سئبو معن وحن نم ناغاصي الف اًفرصتم هنوك :ثلاثلا

 رذي :وحن نم ناغاصي الف ءفرصتلا مات هنوك :عبارلا

 .صقان امهفرصت ْدِإ !””عديو

 الف ؛ىنعملا ٌتوافتم يأ ؛ليضفتلل ًالباق هنوك :سماخلا

 ةّيزم ال امم ؛ َيِيْفر .دلولا انك «ديز تام . وحل نم ناغاصي

 .ضعب ىلع هيلعاف ضعبل

 .ناكك ؛ةصقانلا لاعفألا نم ناغاصي الف ءاّمات هنوك : سداسلا

 ١/4 مظانلا نباو ال46 ةدمعلا حرشو ١4 ١ ةيفاكلا حرشو 70 ةورع ناويد هه

 ينومشألاو 4١/7 حيرصتلا حرشو اضرع ١98/4 ةنازخلاو 700 /* ينيعلاو
 .1؟١ يقوزرملا و */ 5١

 .ظ نم (هنوك) تطقس )١(

 نباو 18١/4. بضتقملا ةيشاح يف هريغو دربملا يأر رظناو ."ال/١ هيوبيس (؟)

 ١141/07 شيعي

 (عيرايو) ظل يف 5



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 لعف نم ناغاصي الف هاَتبثُم يأ «ءافتنلا يذ ريغ هنوك : عباسلا

 .هب تعفتنا ام :يأ «ءيشلاب ٌتجع ام :وحن .اّيفنم الإ لمعتسي ال

 ؛لهشأ رهف لهّشك .ءالغف لَمْفأ باب ريغ نم هنوك :نماثلا
 رضخ اذكو ؛هب لهشأ الو ؛ هلهشأ ام :لاقُي الف .ءالهش ىثنألاو

 .جرعو روغر

 نم ناغاصي الف .ءةهامسمك وأ .لعافلا ىمسم هنوك : عساتلا

 انو.| ةنجا امك ورام سمت نبأ نك ةةلفان ذيك ىلا لوف
 .! فاصنإلا مدع نَم مرحأ امو ! انب هانعأ امو !هيلع ''”اجشأ

 *يج ؛هظفل نم بجعتلل ةححصملا طورشلا 7 فعن مدع امو

 بجعتلا دصق ام ردصمب مث ؛امهارجم ىرج امو دِشَأ وأ ددشأب هل

 دشأ ام :وحن لعفلا فّرصت نإ "؟”هنم بجعتملا ىلإ اًفاضم ")هب
 امو !هب عجفأو !هّتوم َعجفأ امو !هجارختساب ددشأو !هججارختسا

 حبقأو اُهَرَوَع حبقأ امو !جيعي الأب برقأو !ءاودلاب ٌجيعي الأ برقأ

 !برُض امب ددشأو !ٌديز َبِرُض ام ٌدشأ امو اهب

 نا عرسأو !اهَسافن غّرسأ ام ءاج سبللا نمألو

 .(ءاخنأ) ظ يف )١(
 .(هذه) ةدايز ظ يف 222

 .(هنم) م و لصألا يف ةرفز

 .(هب) مو لصألا يف (54)
 نمأل كلذر (تسِفن) هلعفو (سافث) لرهجملل ينبملا لعفلا ردصمب يأ (9)

 ام عرسأ ام :لوقي نأ سايقلاو ؛لوهجملل اًينبم الإ نوكي ال سِفْنُن ؛سبللا
 أآدنه تسفن



 كلام نبا ةيفلا حرش
 كر -

 هجو ىلع طورشلا يفوتسي مل اًمِم بجعتلا لعف ىنبُي دقو

 رصتخا نم !هرصخأ ام :هنمف ؛هيلع ساقي الو عمسُيف رودنلا

 زا امون هتمعأ انو !هعومأ اماهسو :لوقفمل اك تاوخ

 !ءاسعأ ام هنمو .!هلّهجأ ام :ىلع ًالمح .ءالغف لّعفأ باب نم
 ٌفخأ ام : يأ !اهغرذأ ام < هنمو 2” :ةراقفلا ىسع نم !هي سعأو

 ءااذكب ْنِمَقَأ :هلثمو ؛لعف هل "”همسُي مل اّمِم !لَْعلا ين اهدي

 .هل لعف الو «قيقح ىنعمب َنِمَق نم ُهوُقَتشا
 .هيلع بجعتلا لعف لومعم ميدقت زوجي الو

 زئاج رورجمو راج وأ فرظ نم قلعت امب هب بجعتملا لصفو
 هلل :'؟”برك يدعم نب ورْمَع لاق ؛ءادنب هلصف اذكو ءفْلُخ ىلع
 (*ٍتايدلا يف ٌَمّركأو ! اهءاقل ءاجيهلا يف ّدشأ ام مْيلُس يب ُرَد

 : رَخآ لاقو .!"'"اهءانب ٍتامّركَملا يف َتبثأو ! اهءاطع

 © يقالتلا موي بيبحلا ٌباَتِع ب ٍبّصلا ىدل َذَلَأ امو يشَبَئاع

 .(هنرعأ) ظ يف 20

 .فرصنم ريغ لعف يسع (؟)
 .(لممتسي) م يف ةرفإ

 ءارعشلا دحأ ؛دوفولا ماع ملسأ يديبّزلا ةعيبر نب برك يدعم نب ورمع وه (4)
 416/١, ةنازخلاو 81/0 مالعألا .نيروهشملا ناسرفلاو

 .«تايزللا) ظ يف (5)

 حرش و 1١41 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف لوقلا اذه رظناو .(اهءاقب) ظ يف (5)
 يسلدنألل ةيفلألا حرشو ؛ميلس ينب ركذي ملو 18١ مظانلا نباو /44 ةدمعلا
 دقف .ظافلالا ضعب يف فالتخا مم 217١ /5؟رردلاو 4١1/7 عمهلاو 5 /*

 .رورجملاو راجلاب ةثالثلا عضاوملا يف لومعمو بجعتلا لعف نيب لصف
 5 .هللاق ىلع رثعأ ملو فيفخلا نم تيبلا (0)



 -يمو كلام نبا ةيشلأ حرش

 نع ٌبارُتلا عّسمف - يؤ - راّمعب ّرم اًيلع نأ ثيدحلا يفر

 .؛'”!الّدجم اًعيرص كارأ نأ ناظقيلا ابأ يلع ْزِزْعَأ' :لاقف .ههجو

 .رورجملاو راجلاب لصفلا ' اهدحأ .دهاوش ةثالث اذه يفو

 .ءادنلاب لصفلا يناثلا

 .ْنأ هنوكل ؛ لعفأ دعب هنم بججبعتملا نم ءابلا فذح :كثلاثلا

 « ني سو

 :هلوقك ؛نوكيو ؛ةدئازلا ناكب لَمْفْأو (ام) نيب لصفلا ءاجو

 هيلإ فاضملاو فرظلاب لصف دقف (ّباتع ٌبصلا ىدل ّذلأ امو) :يف دهاشلا -
 .(باتع) هنم بجعتملاو بجعتلا لعف نيب (بصلا ىدل)

 .44 ةدمعلا حرش

 درت ثيدحلا بتك ةباورو .حراشلا هدروأ امك ةاحنلا ىدل رثآلا اذه رهتشا

 يباطخلل ثيدحلا بيرغ يفف .اًَي اًرامع سيلو ؛هللا ديبع نب ةحلط مساب
 ىلع فتو هنأ يلع ثيدح يف ناميلس وبأ لاق» :هظفل ام 158 -/؟

 الدجم كارأ نأ دمحم ابأ يلع ززعا» :لاقف .عيرص رهو لمجلا موي ةحلط
 يف قئافلا يف اذكو .6ىرجببو ىرَجُع يكتشأ هللا ىلإ ءامسلا موجن تحت
 ةيادبلاو 7؟4 /” رثالاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو 145/١ ثيدحلا بيرغ

 ٠١”, ةفصتلا

 .ثيدحلا اذهب داهشتسالا عضاوم حراشلا حضو دقو

 وبأ ءيجحذملا ينانكلا رماع نب رساي نب رامع ليلجلا يباحصلا وه ؛رامعو
 لتق .مالسإلا زعب رع ىتحربصف يذوأ؛مالسإلا ىلإ نيقباسلا دحأ ؛ناظقيلا

 .75/0 مالعألا هلال ةنس از, يلع عم نيفص يف



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 عر ىوع اخرذم كادهس .:اذغا كباجا دنس ناك املأ

 هلوقو

 (”اِفاي ٍةدايسلا ىلإ ٌدِنَي ًالهك اذ ٌقحأ نوكي ام ّلئاف ٌتْقَّدَص 7

 .! "”ةداسلا ٌقوفي ْنأب ةلوهكلا

5 85 5 5 

 يراصنألا ةحاور نب هللا دبع ديهشلا يباحصلل بسني .«لماكلا نم تيبلا )١(

 لدب (اًبنتجم) يدرولا نبا ريغ ةياورو .َِو لوسرلا حدم يف هلاق بيض

 .ناويدلا يف تيبلا سيلو .دحاو ىعملاو (اخرظم)
 .بجعتلا لعفو (ام) نيب (ناك) تديز دقف (دعسأ ناك ام) : يف دهاشلا

 ينيعلاو 18١ مظانلا نباو 787 ةدمعلا حرشو ١١94 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .؟50 /# ينرمشألاو 2 /*

 دهاوشلا صيلختو ةدمعلا حرش يفو .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛لماكلا نم ثيبلا (؟)

 .(دني الهك) لدب (ذبي)و (ذبب الفط) :يورو (ىلإ ُدني) لدب (ىلوأ ْلَبي)
 هنأكف ؛ةعرسب ءيشلا ىلإ باهذلاو رارفلا وهو دنلا نم :دني : تادرفملا
 .اًباش :اعفاي .بلغ :ذي اًركبم ةدايسلا ىلإ عرسي
 نوكيب بجعتلا لمفو (ام) نيب لصف دقف (قحأ نوكي ام) :يف دهاشلا

 .ةدئازلا

 518/١ دعاسملاو 57/١" ليمكتلاو ليهستلا حرشو 07 ةدمعلا حرش

 .517/4 ليمكتلاو لييذتلاو 761 دهارشلا صيلختو

 .(ةدايسلا) ماو لصالا يف (5)



 - يدر كلام نبا ةيفلأ حرش

 امهارجم ىرج امو سئبو معن

 .لصألاوهو ١ سئيو ٌمِعَنَو .روهشملاوهو « سّنبو مُعِن لاق

0 0 
 . عابتإلا ىلع "سيو معو

 وأ حدم ءاشنإ دصقل ؛نافّرصتي ال نايض ام نالعف سئبو معنو

 وأ "”ه«لوملا َمُيهك ,ةيسنجلا لأب اًفَّرعُم ًالعاف نايضتقيو .ْمذ

 !!ييقّتمْلا راد مُعَلِو» :وحن .لأب فّرعملا ىلإ اًفاضم ًالعاف

 فرعملا ىلإ فاضملا نيل فاضملاو ءءاَمَرْكْلا ىبقع معل : هلثمو

 :هلوقك ءاهب نورقملا ىلإ فاضملا ةلزنمب لأب

 *”لئامح نم ُدَرْفُم ماسح ٌريِهَُز ِبّذُكُ ريغ موقلا ٍتخأ نبا ٌمعنف

 ,.(سشبو معت) ةدايز ظا يف 010

 .نيعلا نوكسو ءافلا حتفب ؛ٌسَبَو ْمُعَْل يهو ةعبأر ةهل كانهو (؟)

 ُء :ةيآلا لافنألا ةروس قرف

 ٠" :ةيآلا لحنلا ةروس (4)

 دارملاو وفي يبنلا حدمب بلطملا دبع نب بلاط يبأل ؛ليوطلا نم تيبلا (5)

 ماسحف ؛باوصلا هلعلو بصنلاب (اًدرفم اًماسح) !ةنازخلا يف يذلار

 ادعي اًربخ نوكي ؛ عاسح عفر ىلعو .ةفص (اًدرفم)و حدملا ىلع بوصنم

 .ريهزل ةفص ةلمجلاو ؛ماسح وه :ءريدقت فوذحم

 (تعخأ) ىلإ فاضم (نبا) معن لعاف نإف (موقلا تخأ نبا معن) :يف دهاشلا
 .زئاج اذهو ؛لأب ىلحم وهو (موقلا) ىلإ فاضملا
 ليلعلا ءافشرو م مظانلا نباو اح ل ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١8 ناويدلا

 ؟١/69 ةنازخلاو 08 /1ينيعلاو ١56/5 دعاسملاو /4/" يدارملاو 7

 441/١. ةريسلاو ١١9 /؟رردلاو 46/7 عمهلاو 78/7 ينومشألاو اًضرع



 دللام نبا ةيفلأ حرش .

 .ةقي ال زيببتلا ىلع ةيوصتم دبا وزب انتقل تدقق دهاق زأ
 زييمتلاو لعافلا نيب عمجلا زاجأو :''هيوبيس دربملا فلاخو

 هلوقب اكّسمت

لحفلا ''”سئب نوييلغتلاو 4
 0 5 ُماَّلَو معو 11 . 5 ور ة 

(010 

 رف

 حرش دهاوش حرشو ١١١5 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو وا د "د هيوبيس

 ١5" ةفحتلا

 الجر لجرلا معن :تلق اذإ كنأ ملعاوا ١9١/5 بضتقملا يف دربملا لاقو

 اذه امنإو ؛ءالوأ لجرلا ركذب هنع ىئغتسم هنأل ديكوت (الجر) :كلوقف ءديز
 ءاديكوت مهردلا تركذ امنإ ءاّمهرد نورشع مهاردلا نم يدنع :كلوق ةلزنمب

 رعاشلا لوق اذه ىلع ؛:هيلإ جتحت مل هركذت مل ولو
 اداز كيبأهاز دازلامعنف 0انيف كيبأداز لشم دّرَزت

 .دربملا بهذم حرشو :هيوبيس رظن ةهجو نيب دقف 177” -177 /7 شيعي نبا رظناو

 هب رجهي ريرجف ؛ةبسانملاو «تيبلا رخآو قفتيال وهو (معن) لصألا يف
 يف ليفع نبا ىوس حراشلا ريغ اهركذ نم دجأ ملو ؛هموقو يبلغتلا لطخألا

 (معن) ىرخأو (سئب) ةرم نيئرم تيبلا دروأ دقف دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا

 ةيدرولا ةفحتلل هحرش يف (سئب) يدرولا نبا دروأ دقو ء«١175 7

 .خسانلا نم أطج اذه لعلو .4
 .ريرجل , طيسبلا نم تيبلا

 مظعت ةيشحب رِزّنأت يتلا ةأرملا :قيطنم .زجعلا محل ةليلقلا :ءالز :تادرفملا

 .اهتزيجع اهب
 رهاظلا سئب لعاف نيب عمج دقف (ًالحن لحفلا سئب) يف دهاشلا
 افالخ امهنيب عمجلا زاوجل دربملا هب دهشتسا دقو (الحف) زبيمتلاو (لحفلا)

 .روهمجلل

 -« ةفحتلا حرشو 8/١ برقملاو ١٠ ١١١ /؟ دعاسملاو 8 ليلعلا ءافشو



 كك دطشخ كلام نبا ةيفلأ حوش
 اًمسني »و ؛لضافلا لوقي ام معن :وحن نم (ام) '''يف ليق دقو

 يف ةفوصوم ةركن نوكت نأ زوجي هنإ :"'4ْمُهَسْفَنَأ هوي أورمْشأ
 نوكت نأو ءاهلبق لعفلا لعافل ةرّسفم زييمتلا ىلع بصن عضوم

 لوق ليلدب .”'هيوبيسل اًقافو ةيلعافلاب عفر عضوم يف ةلوصوم
 (ام)و امسئب هربخ أدتبم جيوزتف ؛''ارْهَم ال ٌجيوزت امسئب :برعلا
 اًمِعْنْقط :رحن نم ةدرفملا (ام) يف '””يرشخمزلا لاقو .لعاف هيف
 ””كيفلا مشو «زييمتلا ليغ يبغا عضوم يف (ام) نإ : 0

 للأب يقر نع هب ننكم مات مسا (ام) نأ ةيؤيبيم بهذم :لاقو
 .ّيه وعلا معنف ىنعملاف

 ىكح «هلبق ام اًقباطُم اًزراب اًريمض سئبو معن لعاف نوكي دقو
 .ًالاجر اوُّمعن نوديزلاو «نيلجر اًمعن ناديزلا :2"''”يئاسكلا

  7٠08ممهلاو ":6 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ال/5 ينيعلاو 656/7

 /7رردلاو ١١7 (قطن) ناسللاو 447.

 .ظ نم (يف) تطقس )١(
 4٠ !ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 .؟"17//١ هيوبيس (9)

 ,47/5؟ حيرصتلا حرشو 87 ةدمعلا حرش (4)
 ) )0فاشكلا ٠١/١:5.

 ,؟١7 :ةرقبلا ةروس (50)

 ."85 ةدمعلا حرش (0)

 .(برعم) ظ ين 0م(

 ,ل87 ةدمعلا حرش يف ام تبثأ و (يتلا) ظو م يفو ءطقن نود لصألا يف (9)
 هلوق ءارفلا هنم لعجو .84 ةدمعلا حرشو ١١١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش )١١(
 .57/8 ينرمشألاو ١141/؟ نآرقلا يناعم الدب َنيِيِيَظِل سنب» :ىلاعت
 .يئاسكلا ىلإ رشي ملو ٠٠١ - 487/* يدارملا يف كلذ لبصفت رظناو



 كلام نبا ةيفلآ حرش

 هلوقك ؛'''ءارفلاو شفخألا هزاجأ ؛ةصتخمم ةركن نوكي دقو

 نام "رئارو سم أ .ضللاغ ِنَمَي اًئيرق سنب <06

 ريغ ةركن ىلإ سئبو معن دانسإ هدحو '*”شفخألا زاجأو

 هل رقك هنا

 "هين ٌَمغْنو ءاسنلل ٌدئرو اًيانثلا "*هاّرغ ٍطْرُقلا ””كفاين 5

 )١( رردلاو 5/1 عمهلا و 788 ةدمعلا حرش 5/١١ ينومشألاو 718/7.

 .(مأ) مو لصألا يف 6

 .(ديبع) لدب (شيبح)يورو .زجارلا مسا ىلع فقأ ملو ءزجرلا نم تيبلا (*)
 ةياورلا هذه ىلع دهاش الو (كلاهلا نميلا نيرف سئب ) :ناسللاو رردلا يفور

 ,حراشلا هدروأ امل

 وبأ .ةيلاخلا ةزافملا ةينك ديبع مأ .ريبكلا خيشلا نفيلا نفي :تادرفملا

 .مرهلا ةينك رأ .عوجلا ةينك : كلام

 وهو (سئب) لعاف ؛نيرق ىنثم (انيرق) نأ ىلع (نفي اًنيرق سئب) :يف دهاشلا
 .(نفي) ةركنلا ىلإ هتفاضإل ةصتخم ةركن
 ءافشو ٠١ /* ليهستلا حرشو 784 ةدمعلا حرشو ١١١4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ناسللاو 187/7 يلاقلا يلامأو 1١7/7 رردلاو 86/7؟عمهلاو 088 ليلعلا

 .47559 (كلم)

 ./848 ةدمعلا حرش (4)

 .(تابن) ظ يف (0)
 .فيحصت (ارارغ) ظ يفو (راذع) م يفو (دادع) لصألا يف (1)

 زجعلل ناويدلا ةياورو .اًرش طبأتل .رفاولا نم تيبلا (0)

 مسيسخ معنو يتانهشلا ءادذيرو

 فايئو ؛يلحلا نم نذألا ةمحش يف قلعي ام طرقلا :طرفلا :تادرفملا
 .مفلا مدقم يف يتلا نشسألا :ءاينثلا ءارغ .اهقنع لوط .سع ةيانك .طرقلا

 -«:ميل .بْرَّثلا ؛دئر .نهتعاصنو نهضايب ةدش ءايانشلا ءارغب دارأو



 ينح كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقك ءاّسنج ًالوصوم معن لعاف لعج ''دْرَبُملا زاجأو

 ٍناورم نب رشب ىلإ ُتْأَكَر دقو هل ٌعارأو أ اًرمأ ٌبهْرأ فيكو 8١-
 نالعإو ٌرِس يفوه نّممعنو ةبهاذم تفاض نم "”اكْرَم َمعنو قرف , ٠ 0 1 و 0 لن ]7 م نوم ما

 2 1 العار 6. 7 : 7

 ءانلاب (ميت) ةنازخلا يفو .ةعيجفلاو عيجضلا ىلع قلطي و ةفيطقلا مينلا

 : مييخ معن .4086 (مون) ناسللا رظناو ..نونلاب رردلا يف يطويسلا هححصرو

 .نكسلاو رشاعملا معن :يأ ؛ةميخلا نم
 ةركن معن لعاف ءيجم ىلع شفخألا هب دهشتسا دقف (ميل معل) :يف دهاشلا

 .ةفاضم ريغ
 581 ليلعلا ءافشو ٠١ /” ليهستلا حرشو ا/89 ةدمعلا حرشو 7٠١7 ناويدلا
 رردلاو اّجرد 1١7/4 ةنازخلاو 17١ /” ليمكتلاو لييذتلاو ”8١/7 يدارملاو

 .اضرع 5

 .11"/؟5 بضتقملا )١(

 .فيحصنت (ناك نم) لصألا يف )١(

 نب ناورم نب رشب حدم يف امهو ءامهلئاق ىلع فقأ ملو ؛طيسبلا نم ناتيبلا (*)
 .يومألا مكحلا

 .كلملا دبع ةفيلخلا رخأ :ناررم نب رشب .تاجل :تأكز .عزفأ :عارأ :تادرفملا
 لدي لوصوم مسا وهو معنل العاف (نم) ءاج دقف (وه نم معن) :يف دهاشلا

 (نم) ىلإ فاضملا (أكزم) معن لعاف نإف (نم أكزم معن) اذكو .سنجللا ىلع
 فاضملل زاج امل معنل العاف (نم) نوكت نأ زوجي هنأ الولو ؛ةلوصوملا

 .دعاسملا يف ليقع نبا لاق اذك .اهبلإ

 ينيعلاو ١7١/7 دعاسملاو 9+ ةدمعلا حرشو ١١١8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 هدهاوش حرشو 479 48 094”*2 ينغملاو ١١6/4 ةنازخلاو 1١
 ,18١1/؟ رردلا و 85/5و 45/١ عمهلاو ال47 47١: يطريسلل

 .(صوصخم زيممل) م و لصألا يف )0



 كلام نبا ةيفلأ حرش يترنح

 .وُرْمَع الجر سئبو ؛ٌديز لجرلا معن :رحل

 اربخ وأ ؛ هلبق ةلمجلا هربخ أدتبم صرصخملا نوكي نأ روجيو

 .ديز وه لجرلا معن :ريدقتلاف .فذحلا بجاو أدتبمل

 نع ينغَيف صوصخملا ىلع لدي ام سئبو معن ىلع مدقتي دقو
 ُهَنْدَجَو انإ» :هلثمو '''ىفتقملاو ىّنتقملا معن ملعلا :وحن ءهركذ

 21 ينوبحملا مقطو "”«تردهسلا ميطو "”هدبملا مَ ارم
 !ميرك ميلح قيدصلا '"'معن :وحن ءمسا ةفص هماقم موقي دقو

 .!لوذع بحاصلا سيبو

 نكد امنف نيش لامعتما ءاساارلعتلاو

 لْعِف فّرصتلا مدعو لامعتسالا يف سئبو معنب قحليو

 ءنلخلا نيش وعل « عضوب : (لْعَف) نزو ىلع اًبجعت '”نمضتم

 (لكف) نم ليوحعب 31 5 "مهيمن نب حرت هب تركؤد

 :ٌنالف لجرلا َمُلَعو «نالف لجرلا 0َرُضَق :برعلا لوقك (لِعف)وأ

 )١( اًرِهْشُم سيلو اًمدقم اًضصوصخم (ملعلا) نوكي نأ لمتحي .(ىفتقمو) ظ يف .

 .(بويأ) :ملعأ هللاو ريدقتلاو 844 :ةيآلا ص ةروس (؟)

 .(نحن) : ملعأ هللاو ريدقتلاو .أطخ (معنلف) ظ يفو 1448 :ةيآلا تايراذلا ةروس (*)

 .(نحن) :ملعأ هللاو ريدقتلاو 0178 :ةيآلا تافاصلا ةروس (4)

 .م نمو لصألا نم (معن) تطقس )0(

 .(نمضم) ظ يف (1)
 ه :ةيآلا فهكلا ةروس (0)

 .(وضقل) ظا يف (8)



 . الجر ديزب نس : وححل ؛ءابلاب هلعاق رارجنا ”ثكبو

 .حدملاو ةبحملا هب اًدوصقم (اذّبح) اهلعافو معن ىرجم يرجيو
 :لاق نم اَمِهَعَمَجَو (اذحال) : ليق مدلاو ضغبلا هب دصق نإو

 ""لذاعلا لهاجلا اذّبح الو ىوهلا ين يرذاع اذّبح الأ “4

 نباو دّربملل اًمالخو ؛"””هيوبيسل اًقافو (اذ) لعافلا“”'و

 اًعوفرم اًمسا المجو انكر (اذ)و (ّبتح) :الاق ثيح“؟'حاّرسلا

 .ءادثالاب

 هربخ أدتبم نوكيو ؛معن صوصخم لثم صوصخم اهل ءيجيو
 .ءادتبالا خساون هلخديالو ءاهيلع مدقي الو ءاذبح

 هلوقك ءزييمت ءاقب عم مِلَع نإ فذحي دقو

 "اًريصنر اًرِصنتسُم اذّبح الأ ًالئاق يناعد ْذِإ اًماصع ٌتبجأ 4

 .لهاجلا لذاعلا :يورو .هلئاق ىلع فقأ ملو .براقتملا نم تيبلا )١(

 يف (معن) ىرجم ىرجُت (اذبح) نأ ىلع (اذّبح الو ءاذبح) :يف دهاشلا
 .مذلا ىلع ةلالدلا ين (سئب) ىرجم ىرجت (اذبح ال)و ؛حدملا ىلع ةلالدلا
 ١5/4 ينيعلاو ١45/7 دعاسملاو 45 ليلعلا ءافشو 8١5 ةدمعلا حرش

 حيرصتلا حرشو 4044 كلاسملا حعضرأو 5//١١9 رردلاو 24/7 عمهلاو

44 
 .ظ نم واولا تطقس (؟)
 ,":7/1 هيوبيس (0)
 8٠١, ةدمعلا حرشو ١8/١ لوصالاو ١46/7 بضتتملا (4)
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (0)

 - هب ملعلل حدملاب صوصخملا فذح ثيح (ارصئتسم اذبح) :يف دهاشلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش . د ا

 .اًريصنو اًرصنتسم انأو تنأ اذبح 5

 هلوقك لف زييمت نود هفذحو

 ناك قنا 1 ا ل ا للا اا

 .لصولاب "''ِكن اذيإ اذّبح يأ

 اذبحاي لثم ءاهيلع (اي) لوخدب معن نع اذّبح درفنتر

 .رم امك (ال) لوخدبو ءنولمجتملا

 اًدرفم اًثنؤموأ ناك اًرْكْذُم روكذملا صوصخملا (اذ) غبتأو

 راج اذّبح نأل ؛ (اذ) ظفل نع لدعت الو ءاًغومجموأ ىئثموأ

 ؛دنه اذّبح !ديز اذّبح :لوقت .رّيغت ال لاثمألاو ءلثملا ىرجم
 . تادنهلا اذيح .نوديزلا اليح ؛ناديزلا اليح

 دب ال هنأ "'”صوصخملا '""(اذ) ٍلْوأو» :خيشلا لوق مهوُيو

 .(ارصنتسم) زيبمتلا دوجول هتلق عم كلذ ءاجحاو 506 نأ :هريدفتو د

 8٠, ةدمعلا حرش

 .لئاق ىلع هل فقأ ملو .فيفخلا نم تيبلا )١(
 داعس اي اذبحح :هريدقتو . حدملاب صرصخملا فذح دقف (اذبح) : يف دهاشلا

 نم الامعتسا لقأ وهو .هلبق ام هيلع لد .حراشلا ركذ امك ؛لصولاب كناذيإ

 .زبيمت دوجو م.اعل قباسلا دهاشلا

 8١4. ةدمعلا حرش

 .ةزمهلا طوقسب (كناذي) ظ يف ()
 .ظ نم تطقس (9)

 : 44 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (4)
 الثملا يهاضي وهف اذب لدعت دال صوص خس ملا اذ لوأو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نأ

 - ك0
 هنإف .كلذك سيلو ٠ لصفلا زوجي ال هنأو (15) صوصخملا يلي

 : هلوقك ءاهصوصخم لبق لاح وأ '''زييمت عوقو رثكي

 "”َنِخّرلا شيعلا ُهّشيعف هجري ّْنَم ّيحَسلا يرثملا اًوِجْرَم اذمح اي ١"

 : هلوقك هدعب ا"”"امهعوقو رثكي كلذكو

 *”نالعإ“*'و اًرارسإ ٌربلا هجوأ يف ٍفَرَس الب ًالوذبم لاملا اذّبح اي "15

 هف

(04 

(0 

 دعب ينعي) امهدعب ركذيو' :لاق ؛59١ ليهستلا يف كلذ كلام نبا حضو دقو

 ينعي) هدعب وأ هلبق نركي دقو ءمدقي الو صوصخملا (اذو بح
 .«ٌبح هلماع لاح وأ ؛قباطم زييمت (صرصخملا

 : رعاشلا لوق صوصخملا لبق زييمتلا عوقو لاثم
 ربصلاو ةناعإلاب اًوُصاوَتو اونو مهنإف ميكس اًموق اذبح الأ
 .(ميلُس) صرصخملا لبق ءاج زييمت اًموقف
 .هلئاق ىلع فقأ مل زجر نم تببلا

 (اذبح) نيب (اًوجرم) لاحلاب لصف دقف (يرثملا اجرم اذبح) :يف دهاشلا
 .(يرثملا) حدملاب صوصخملاو
 5:8 اًضرع ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 805 ةدمعلا حرش

 :رعاشلا لوق صوصخملا دعب زييمتلا عوقو لاثم
 يلاصملاب علوم ةارابمَّم ار ئرمال ٌةميش ٌرصنلا اذبح

 .رصنلا وهو ءاذبح صرصخم دعب ءاج زييمت .ةميشف
 .(وأ) ظ ين

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «طيسبلا نم ثببلا
 دعب اًرخأتم (الوذبم) لاحلا ءاج ثيح (الوذبم لاملا اذّبح) :يف دهاشلا

 .(اذدبح) صوصخم
 ليلعلا ءافشو ١8 / لييذتلاو 8٠5 ةدمعلا حرشو ؟8١/* ليهستلا حرش
 س8١ ةفحتلا دهارش حرش و ١١٠ ةفحتلا حرشو ١44/75 دعاسملاو 17



 كلام نبا ةيفلأ حرش | ينس

 :هلوقك اًعوفرم (ٌبح) لعاف (اذ) ريغ ءيجي دقو

 "”ءاشيو ىتؤي نيئاشت امو هك ٠ اضرأ نإ تولقلا كييذعت تح ال0

 هلوقك ةدئاز ءابب ارورجمو

 !'""لَثقُت نيح ةلوتقم اهب ٌبحُحو اَهِجاَرَمِب مكنع اهولتقا ُتلقن

 رومأ ةثالث اهل ددجت (اذ) ريغ اهلعاف ءاج اذإو

 ْذِإ ؛اهنيع ةّمض نم لقنلاب اهئاح يف ٌمضلا ةرثك اهدحأ

 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 67 يطويسلل هدهاوش حرشو 477 ينغملاو

1 ”. 

 :ةدمعلا حرش يف هزجع ةياورو .هلئاق ىلع فقأ ملو «فيفخلا نم تيبلا )١(

 .ظ ةخسن يف اذكو (انْشُيو ىَبْؤُي نيِئئْشَت امو .)

 .(بيلعت) وهو ؛(اذ) ريغ (ّبح) لعاف ءاجدقف (كبيذعت تح) :يف دهاشلا
 8١5, ةدمعلا حرش

 ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ اهب حدمب .«لطخألل ةديصق نم ليوطلا نم تيبلا ها

 ةياورلا هله ىلعو (لتقت نيحح ةلوتقم اهب بيطأف) :ناويدلا ةياورو .يشرقلا
 .تيبلا يف دهاش ال

 كلذو !ةدئاز ءابب اًرورجم (ّبحم) لعاف ءاج دقف (اهب ٌبخو) :يف دهاشلا

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ٠١4 ةيبرعلا رارسأو ١//١ لوصألاو 4 ناويدلا

 51/98 ليهستلا حرشو 1856 مظانلا نباو 4١5 ةدمعلا حرشو 64

 ١؟84/97 شيعي نباو ل /؟ ليقع نباو ”١١7/7 يدارملاو ١17/7 دعاسملاو

 .47/7؟ ينومشألاو ١717/4 ةنازخلاو 5١/5 ينيعلاو 044 ليلعلا ءافشو



 - ينج كلام نبا ةيفلأ حرش

 تيبلا "بو

 يراصنألا لوقك ''"مضُن ال دقو

 اًئيِقش ةريغ اندبع ولو اَنيِدَب ٍهبو هلإلا مساب "6

 "تيد بحر اًبراذبَحف

 .نيدلاب اهلوأتل ةدابعلا كد ركذو ءائيد هتدابع ٌبَح ا

 .لعاملا رج دنع اميسالو .زييمت نع ءانغتسالا ةلق : يناثلا

 .صوصخم نع لعافلاب ةينغْلا : ثلاثلا

 ىلع اهؤاح مضت (اذ) ريغ اهلعاف ءاج اذإ (ّبح) نأ ىلع اًدهاش انه هدروأ

 زاوجل دهاش وهف كلذبو ءاهحتفو ءاحلا مضب تيبلا يور دقو .ريثكلا
 .نيهجرلا

 .(رمضب) معو لصألا ين

 تففخ أدب نم (انيدب)و .هَو يراصنألا ةحاور نب هللا دبعل زجر نم تيبلا
 .ءاي ةزمهلا تبلقو لادلا ترسكف ةزمهلا
 ريغ اهلعاف ناك اذإ اهيف زئاج وهو (ٌبح) ءاح حتفب (انيد ٌبَح١) :يف دهاشلا

 .(1ذ)

 سرشو ١١١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 78/* ليهستلا حرشو ١47 ناويدلا

 04! ليلعلا ءافشو ١414/5 دعاسملاو 85 مظانلا نباور م١8" ةدمعلا

 ينومشألاو ١7 ةجهبلاو ١١5/7 رردلاو 51 عمهلاو8/4١ ينيعلاو

7# . 

 .ظ نم تطقس ةس (54)



 كلام نبا ةيفلأ حرش هع

 *© نب به

 هكهنل

 .. ع 0 2 . ”عع
 ىلع لغِف لك .لعافلا رجو (اذ)ريغ دعب (ٌّبح) ًءاف كَرْشَيو

 :هلوق لقنلا دهاوش نمو هَبَّجَعَت ىنعم نَمُض اذإ لُعَف نزو

 !''"ليزجلا ءاطعلاو رشبلاب قل َمُملا ةورشلا يذءافل العف نسخ -5

 ٍتايبأب تررم» ''”ىئاسكلا ةياكح لعافلا رج دهاوش نمو

 !«اتايبأ نذججو انايبأ نهب داج

 زجي ملو ؛هنيع نبكست زاج بجعتلا ىنعم نم لف الخ ولف
 :هلوقك ءهئاف مض

 (40'امألا كفورعم يف كنم ””يلمظغدن ةلفاون ىجرُت نم ٌريخ اي لضف اي "0

 .هلئاق ىلع فقأ ملو فيفخلا نم تيبلا )١(

 ْذإ ءافلا ىلإ (ةمضلا) نيعلا ةكرح لقنب كلذو (نسح) ءاف ْتِمْص دقف (نشسح) : يف دهاشلا
 .بجعتلا ىنعم نمض اذإ (لْعْف) نزو ىلع لعف لك يف زئاج اذهو ؛(نَسُْح) هلصأ
 ا١ذم/؟ رردلاو ل /* عمهلاو هذال ليلعلا ءافشو 4١1 ةدمعلا حرش

 لدتسا دقو .خ/1؟ عمهلاو ١157/7 دعاسملاو 8١8 ةدمعلا حرش رظنا (0)

 ؛ةفوذحملا ةدئازلا ءابلاب (ُْدَُج) لعاف ّرج ىلع (اًنابنأ ندجو) :هلوقب

 ريمضب ءاجو (نه) رورجملا ريمضلاو راجلا فذحف .نهب دجو :لصألاو
 .(اًنايبأ ندجو) لاقف ءبجعتلا ىنعم (داج) نمضتل ؛ةوسنلا نون عفرلا

 .(ينم) ماو لصالا يف وف

 .هلئاق ىلع رثعأ ملو ؛طيسبلا نم تيبلا (4)

 نزو ىلع يتلا (مُظَع) نأل ؛؟نيعلا نوكسو ءافلا حفب (مظَع) :يف دهاشلا

 .ءافلا مض زجي ملو نيعلا نيكست زاجف .بجعتلا اهب دري مل (لْمْف)
 8١8. ةدمعلا حرش



 ينح كلام نبا ةيفلأ حرش

 ليضفتلا لعفأ 8 .٠ .٠

 وهك ؛بّجعتلا لْعِف نم غيص ام لك نم ليضفتلا لعفأ غاصُي
 ال امو | هملعأو هلضفأ ام :لاقي امك ءهنم ملعأو .ديز نم لضفأ

 لعفأ هنم ىنبُي نأ ةاحنلا ىبأ دقف بجعتلا لعف هنم ىئبُي نأ زوجي

 .ليضفتلا

 لصوتي امب طورشلا ضعب هنم صقن اميف ليضفتلا ىلإ لصوتيو

 .اًيوُم عجفأو 7و ٌدشأو ءاقالطنا ٌدشأ رهك ءابرصنم

 وهك «بجعتلا يف امك سبللا مداعلا لرعفملا لغف نم غاصيو

 مدع ْنْمِم ٌمرحأ الو كلغ سيقأو ؛ كب ىنعأو 6. كنم بجنأ

 .يدوهي نم ُنَعلأ نالفو «ءالبرك ليتق نم ملظأ الو .فاصنإلا
 يأ] اذه نم ريقأ اذه مهلوقك .لعف ريغ نم هغوص ذشو
 .”ظاطش نم ٌصلأو ا

 نمب هلاصتا مزل (لأ)و ةفاضإلا نم درج ل ليضفتلا لعفأو

 .(ابوكر) م و لصألا يف )١(

 .(ىحتأو) ظ يف )0

 رجش راقلاو» :؟19/57 (ريف) ناسللا يف لاف .ظ نم ةدايز [ ] نيسوقلا نيب ام ()

 .؟ٌرمأ يأ ؛«كلذ نم ريقأ اذه يبارعألا نبا نع ةفينح وبأ ىكحو هرم

 - ربقلا نم نامسا امهنأ ىلع (صملأو ريقأ) ليضفتلا لمفأ غوص ذش (4)

 .امهل لعف ال هنأ ىري نم دنع



 تاماسلتم هد
 .ورْمَع نم لضفأ ل : كلوقك 07 ةافلا ءادتيال

 ءاربخ ناك اذإ رثكيو «'"”ليلدلل (نِي) ريدقتب ىنغتسُي دفو

 :هلوقك .ةفصلا يف لقيو "749 مب ربح ُةَريدلاَو» : لثم

 2( ابقت ْنأ *”ىرحأ يِحّوَرَت -

 .«ٌصللا هنئمو ءرتس يف هتلعف اضل ءيشلا تصصلا : خاطقلا نبا لاقو

 .لعفأ ىلع هنم ليضفتلا مسا ءيجم يف ذوذش ال اذه ىلعو 1

 عمجم رظنا .ةبض ينب نم صل ؛بائك نزو ىلع نيشلا رسكب :ظاظشو
 7984/١" يصقتسملاو 10ا//7 لاثمألا

 .(اظمل) ةدايز ظ يف )١(

 .(ليلدل) ظ يف (؟)
 هللاو ريدقتلاو ءهربحن (ريخ)و أدتبم (ةرخآلا) 1١1 :ةيآلا ىلعألاةروس (9)

 .ايندلا نم ريخ ةرخآلاو :ملعأ

 ,ناويدلا ةياور يهو (ردجأ) ظ يف (4)

 :هدعبو ؛حالجلا نب ةحيحأ هلاق زجر نم تيب (0)

 ليلظ ٍهراب ئبنجب اذه

 يف سيلو ؛يلجعلا مجنلا يبأل حاضيإلا دهاوش حاضيإ يف يسيقلا هبسنو
 . هناويد

 امك لخنلا ليسفل باطخلاو .يلوط ىنعمب ؛حورن نم :يحّررت :تادرفملا
 .ةلوليقلا نم :يليقت .ىلوأ :ىرحأ .هدعب تايبأ يف

 مسا عوقول ؛ليضفتلا لعفأ دعب (ني) ركذي مل ثيح (ىرحأ) :يف دهاشلا

 نأ ىّرحأ اناكم يتأو يحّورت :ريدقتلاو ؛فوذحمل ةفص (ىّرحأ) ليضفتلا

 .حراشلا ركذ امك :هريغ نم هيف يليقت

 مظانلا نبا و١7١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 7١5/١ بستحملا و 47 ناويدلا

 حاضيإلا دهاوش حاضيإو "47 ١/ يرجشلا نبا يلامأو "57/4 ينبعلا و 41
 .85/7” يئرمشألاو 184 يدضعلا حاضيإو 6



 كلام نيا ةيشلأ حرش

 - كلر
 .هريغ نم هيف ىليقت ْنأ ردجأ اناكم يتأو يحورت :يأ

 مل ."''لضفألاك (لأ) عم وأ ,موقلا لضفأك اًفاضم ناك نإو

 : هلوق اًمأو «نمب لصتي

 "”فئاكللةزعلاامّنإو ّئصح مهنم رثكألاب ٌتسلو 6

 ملف ؛ةدئاز هيف (لأ) :ليقو .روكذملا هيلع لد فوذحمب ةقلعتم ' ليقو .مهنيب نمرثكألاب :يأ سنجلا نايبل هيف (نم) : ليقف
 : هلوق يف ةفاضإلا عنمت : مل امك (نِم) دوجو علمت

 0 يللا © اقرا عار رخل ا لاك ٠ انهم هك اذإ | ٌميجضلا يلوُث

 .اًميحصت ءاج فاكلا ناكم ءافلا عضو لملو (لضفألاف) :لصالا ين )١(

 .سيق نب نوميم ؛ىشعالل عيرسلا نم تيبلا (0)
 0 .نِمو ماللاو فلاألا ٠ نيب رعاشلا عمج دقف (رثكألا) :يف دهاشلا

 ىنعمب (نم) نأ عبارلاو ىةثالث اهني راحل ركذ هجوأ ةعبرأب هنع بيجأ دقو

 .يف
 1١ /#* صصخملاو 1860/١ صئاصخلاو ١845 رداونلاو 19 ناريدلا
 شيعي نباو 1847 مظانلا نباو ١١18 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١١ ةلمكتلاو

 ليلعلا ءافشر ١١١ /" يدارملاو #٠١. ٠١6١ ء5/١٠١٠و1“*/ةوكر#

 .449/7 ةنازخلاو 757/4 زييمتلا يوذ رئاصبو "8/4 ينيعلاو 57

 .(شاشلا) ظا يف ()
 «نييوحنلا نم ريثك ةياور هذهو ءميبُش نب ريمُع يماطقلل لماكلا نم تيبلا (4)

 : ينيعلاو ناويدلا ةياورو

 يقتن نُّمهل تئمأ دقو اهنم 2 اًئِجْؤَم هّبنت اذإ َميجفلا يلرث
 يقتسملا شاشرلا نم ٍنارُحنألاك هفارطأ الفم قاذملا بذع

 دوهو شاشرلا يف ماللاو فلالا تديز دقف (يفتسملا شاشرلا) :يف دهاشلا
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 00007 : يأ : يلع وبأ لاق

 ةفاضإلا نم َيِرَغ وأ ةركن ىلإ ليضفتلا لعفأ فيضأ نإ مث

 يف لوقت .هعمجو هتيلثتو هل علتمأو .ديحوتلاو زيكذتلا مزل (لأ)و

 لضفأ امه ةأرما لضفأ يه « لجر لضفأ وه :ةركن ىلإ فاضملا

 : يراعلا يف لوقتو .ءاسن لضفأ ّنه .لاجر لضفأ مه ؛نيلجر

 ةراّوخلاو :قربص ءارمحلاو] ءايهب ءاكمرلا 5 لوقك

 3 ا ياكل م

 زاوج ىلع كلذب ةاحنلا لدتساو ؛يقتسملا شاشر نم لصألاو .فاضم

 ليضفتلا يف (نم) عم (لأ) ةدايز زاوج ىلع لدف .فاضملا يف (لأ) ةدايز

 .قباسلا دهاشلا يف امك

 74/7 نيساي ةيشاح و 1١/4 ينيعلاو 187 مظانلا نباو ١١١-١١١ ناويدلا

 .45 حيضوتلا دهاوشو
 )١( مظانلا نبا رظنا 1417

 يعر ةفرعمب رهتشا “”١9/7. (كمر)و 8“ (اهب) ناسللا يف فينح لوق رظنا (5)

 ,ل77 ةدمعلا حرش رظناو !متانحلا فينح نم لدأ :ليق ىتح ةلالدلابو لبإلا

 .يربص ا رمحلاو) :اذكه ظ يف [] نيسوقلا نيب يتلا تاملكلا تاج ()
 .طقن نود (ىبورع) لصألا يفو (يررع راو ارا اه: يفز (ىوزع راوخلاو

 .رداصملا ىلع اًدامنعأ حيحصتلا متو

 داوس هتربغ طلاخي نول لكو ؛داوس اهلخدي ىتح اهتتمك دتشت نأ :ءاكمرلا (4)

 ةعئارلا ةّيهبلا يهو .ىهبألا ثينأت :ايهب ”١1 (كمر) ناسللا .كمرأ وهف

 (رزغ) ناسللا .نبللا ةريزغ ةقانلا ينعي :ىرزغ ةراوخلاو 58١. (اهب) ناسللا

 ناسللا .دوس هلوصأو ةرمح اهرعش ولعي يتلا ةقانلا :ءابهصلا 60

 -:هلوق .يشملا يف هريغ نم عرسأ ينعي :ىعرس 1017 (بهص)



 يي كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةبقع نب ديلولا لوقك عّمِجُي دقو

 (”ةراكأ ٌموق ٌراصنألا َيِزُر دقل ٌةمامِع ىلع ثحضأ ْنئل يرمعل ١

 ءربكألا ديزك ءهل وه ام لأب نورقملا قباطُي نأ بجيو
 دبل «رتكلا لنه 4 ةورنكأالا ةوديرلا- نارتكألا ؟7نازيرلا
 .رْبكلا وأ تايربكلا '؟”تادنهلا ؛نايربكلا

 (ْنِم) ىنعمب هتفاضإ تناك نإ ةفرعملا ىلإ فاضملا يف زوجيو

 :ناهجو ليضفتلا هيف لعفأب دوصقملا
 لضفأ يهك ءديحوتلاو ريكذتلا يف دّرجملا ةقفاوم :امهدحأ

 .موقلا لضفأ مه ؛ءاسنلا

 .ءاسنلا لضفأ يهك ؛ةقباطملا يف لأب ةفرعملا ةقفاوم : يناثلا]

 الأ» :ُْيَي هلوق يف ناهجولا عمتجا دقو '””[موقلا لضفأ مه

 (لأ) نم ةيراع اهنأ عم ةثئؤم ليضفت ءامسأ ءىعرُسو ىرزُعو ىربُصو ايهُب -
 .دارفإلاو ريكذتلا لصألاو ؛ةفاضإلاو

 نب نامثع وخأ «يومألا طْيعُم يبأ نب ةبقع نب ديلولل ؛ليوطلا نم تيبلا )١(
 ةمامع) لدب (ًراصبألاو ةيامع) ؛ةدمعلا حرش ةياورو .همأل نهض نافع

 .ىنعملل بنالا اهلعلو (راصنألاو

 اذإ ؟دارفإلا لصألاو (مركأ) ليضفتلا مسا عمج ثيح (مراكأ) :يف دهاشلا

 .تيبلا يف امك (لا)و ةفاضإلا نم يرع

 .57 ةدمعلا حرش

 ,(و) ةدايز ظ ين 00

 .نايدنهلا خسنلا عيمج يف (9)

 .تايدنهلا خسنلا عيمج يف (4)

 .ظ نم ةدايز [] نيسوفلا نيب ام (6)



 ايي 2
 مُكُدِساحُأ ةمايقلا موي ٌسلاجم ينم ْمُكبرقأو ّيلإ مكّبحاب مُكّربخأ
 "706 داخأ

 :مهلرقك ؛ةقباطملا نم دب الف ليضفتلا دصقي مل اذإ اّمأ
 ,مه الداع يأ نكن 7 يب الدعأ حّشألاو صخئانلا

 رف

 هلوقك ."ادّربملا ُهَدرط ليضفتل ال (لعفأ) لامعتسا ةرثكلو

 ءدرجملا ىئعم هب دارملا فاضملا ليضفتلا مسا نأ ىلع اًدهاش ثيحلا دروأ

 .مكبحأ) يف امك ؛ربكذتلاو دارفإلا مزليف ءاهنم درجملا قباطي نأ زوجي

 هيف زوجب هنأو «نيركذم امهدرفأو عمجلا ريمض ىلإ نافاضم امهف (مكبرقأو
 قباطيل اًممج ليضفتلا مسا ءاج دقف (مكنساحأ) يف امك هيلإ فاضملا ةقباطم
 (مكدعبأو مكضنبأ) ثيدحلا رخخأ درو اميف لاقي اذه لثمو .عمجلا ريمض

 .(مكيواسم) :دمحأ تاياور ضعب يف هلرقو

 يلاعم يف ءاج ام باب .؛ةلصلاو ربلا باتك) يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو

 نم نإ» :لاف ِهيَي هللا لوسر نأ رباج نع :هظفلو )75١18( ”4/١7(قالخألا
 مكضغبأ نإو ءاًقالخأ مكنساحأ ةمايقلا موي اًسلجم ينم مكبرقأو ىلإ مكبحأ

 .«نوقهيفتملاو نوقدشتملاو نوراثرثلا ةمايقلا موي اًسلجم ينم مكدعبأو لإ
 ثيدح يف ني دهاشلا دروت مل ظافلأب ورمع نب هللا دبع نع دمحأ هجرخأو

 "م١ /١١و (5ا/986) 14/١١ )50:4( ,4/١١“ دنسملا رظنا ء.دحار

 5١/48 دئاوزلا عمجمو .(76560) ١١/08١5ر (ةخا4) [١18/1و ("1/50)
 ©/7١١. ريثالا نبال ةياهنلاو

 مظانلا نباو :97-751١ ةدمعلا حرشو 1١71 ةيفاشلا ةيفاككلا حرش رظناو
 ,١٠؟/1 عمهلاو 4
 كلذب يمس :ليق.ءناورم نب كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي صقانلاب دارملا

 كلذب يمس «ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع جشالابو ؛دنجلا قازرأ هصقنل
 .ةباد نم هتباصأ ةجشل

 -لعافلا عضوم هعضت نأ تدرأ اذإ لعفأ نأ ملعاو# :لاق 741/5 بضتقملا



 -ينو كلام نبا ةيفلأ حرش

 يمةََع توه َرْهَر ''« كرش ىف اب دلع كُبَرظ :ىلاعت
 رعاشلا لوقكو ءنّيهو ملاع :يأ

 ٌلوطأو ٌرعأ ُةٌّمئاعد اًميب اَنل ىنب ءامسلا َكَمَس يذلا نإ "7

 نّمضت نإ اًبوجو ليضفتلا لعفأ ىلع لوضفملا ميدقت ضرعيو
 تنأ نّمِم :لثمك .ماهفتسا نْمِضتُم ىلإ فيضأ وأ ءاًماهفتسا
 اهيلع هّبني مل ةيناثلا هذهو ؟لمجأ َكُهجو ْنَم هجو نمو ؟ ريح
 يتلاو اهنإ :هتافثصم ضعب يف لاق خيشلا نأ ىلع ؛هنبا الو خيشلا

 (*”تيبلا لدب لاق ولف ."'”اهنع لوفغملا لئاسملا نم اهلبق

 : هلوق كلذ نمف .درطمف تح

 اربكأو ارغصأ موق مالأ اًرفن ٍدبز لآ اي مثحبق

 ليضفتلا ريغ يف (لعلأ) نأ ينعي .«بابلا اذه ليبس اذهف ءاّريبكو اًريغص ديرب

 .دربملا دنع سيقم

 هريغ ملعو هللا ملع نيب ةلضافملا ملعأب داري ال 78 :ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(

 .كلذ نع هللا ىلاعت

 ىلع ىلاعت هللا ةردق نيب ةلضافملا نوهأب داري ال 11 :ةيآلا مورلا ةروس (؟)

 .هناحبس هيلع ةنيه اهلكف ؛ةداعإلاو قلخلا ءدب
 .قدزرفلل لماكلا نم تيبلا (*)

 ةهبشم ةفص وهف «ليضفتلا ريغل لعفأ ءاج ثيح (لوطأو ْرعأ) :يف دهاشلا

 .ةليوطو ةزيزع ىنعمب
 ليلعلا ءافشو ١98 //” ليمكتلاو لييذتلاو 44 4ا/ /58 شبعي نباو ١08 /؟ناويدلا

 .61/7 ينومشألاو 485/9 ةنازخلاو 47 /4 ينيعلاو 184 مظانلا نباو 6

 ميدقت ضرعيو» :لاق ؛ةلأملا هذه ركذ دقف 750 ةدمعلا حرش رظنا (4)
 نمم وحن ؛هيلإ ائاضم وأ ماهفثسا مسا ناك اذإ كلذو ءاّبوجو لوضفملا
 ين يلع وبأ ةلأسملا هذه ركذ ؟لمجأ َكُهِجو ْنَم هجو نمو ؟ملحأ تنأ
 .«اهنع لرفغملا لئاسملا نم يهو ؛ةركذتلا

 93 .(وحن) ةدايز ظ يف (5)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش ك0

 اَمُه ْنَمَْدَقف اهرْلَي َرْلَي وأ اًمهفتسُم نب ِوْلَيِب نكي ْنإو

 .لمكأ ناكل

 هلوقك ؛ليلق كلذك سيل اميف لوضفملا ميدقتو

 "”خلمأ نئاعظلا كلت نمءامسأف اًنئاعظ اًموي ءامسأ ُترّياس اذإ -7

 ليضفتلا لعفأب عفري نم برعلا نم نأ "”يوبيس ىكشر
 اذهو ؛هوبأ هنم ّنسحأ لجرب ٌثررم لرقيف طرش الب رهاظلا

 .برعلا عيمج دنع رهاظلا هعفر غوسي ام ضرغل نكلو”"ءلبلق

 هسفن ىلع ءيش ليضفت هب اًدوصقم يفن دعب نوكي '*”نأ كلذو

 : 44 ةيفلألا يف كلام نبا لوق ديري -

 اندم اذبانك انهلف .ةايهفشمم ني لحي نتكف نإ
 ْنِمِب رورجملا لوضفملا ميدقت يهو ؛ىلوألا ةلأسملا نوس نمضتي ملو

 نمضتيف يدرولا نبا تيب امأ .ليضفتلا لعفأ ىلع اًماهفتسا نمضتملا
 :نيتلاشملا

 )١( ةنيعظلا كلت نم ءةئيعظ اموي ...) :ىوريو .ريرجل ليوطلا نم تيبلا ...(
 .«ريغو ينيعلا يف امك

 نم) نمب رورجملا لوضفملا مّدق دقف (حلمأ ةنيعظلا كلت نم) :يف دهاشلا
 اًماهفتسا نمضتي مل لوضفملا نأ عم (حلمأ) ليضفتلا لعفأ ىلع (ةنيعظلا كلت

 ءامسأف لصألاو ؛ليلق كلذو .ماهفتسالا نمضت ام ىلإ اًفاضم نكي ملو
 .ةئيعظلا كلت نم حلمأ

 ليقع نباو 55 ةدمعلا حرش و 478 ناريدلا ١4/5 ينيعلاو 07/4
 حيرصتلا حرشو 459 كلاسملا حضوأو 1/٠١ ينومشألاو 47/9

 ,” هيوبيس عه

 .(ليلف نكلو) ةدايز ظ يف (7)

 ,(نأ) لدب (نمل) ظ يف (54)



 يع للام نبا ةيفلأ حرش

 ليضفنتلا لعفأ عقوم عقي نأ نسح اذإ ؛نيتفو وأ .نيلحم رابتعاب

 : لثم ؛هانعمب لعف

 "'ٍقيّدّصلا نم ل ةفلا هب ىلوأ ٍقيفر نم سائلا يف ىرت دي

 ام هنم فذحف «قيّدصلاب لضفلا نم لضفلا هب ىلوأ :هلصأو هنو

 .هلثم يتأيس

 نيع يف هنم لحكلا هنيع يف ّنسحأ اًدحأ ٌتيأر ام] :لوقتو

 لحكلا هنيع يف نسحي ًالجر تيأر ام (؟”[هيف نسحب ْذِإ]] «””ديز
 هللا ىلإ ٌبحأ مايأ نم ام) :ِقك# هلوق هنمو ؛['””ديز نيع يف هنسحك
 ؛رعاشلا لوقو '"”ةجحلا يذ رشع يف هنم موصلا اهيف

 .(ىرتنإ) ظ يف (1)

 .44 :كلام نبا ةيفلأ رظنا (5)

 مظانلا نباو اا/“ ةدمعلا حرشو ؟48/ بضتقملاو 777/١ هيوبيس رظنا (*)
14 . 

 .م نم [] نيسرقلا نيب ام طقس 40

 .ظ نم [ [] ] نيسوقلا نيب ام طقس (0)

 )١( ءدنسم يف عضاوم ةتس يف دمحأ هاور */ "5 )١9378( ؟585/هر )7518(

 "“؟؟/ةر )2155( ور١ل/١ه-لاة )5١84( )ر١١/ ١١9-١١١ )0409(
 و٠/١١ة؟ ظافلأب دهاجمو ررمع نباو رمع نباو سابع نبا نع (/ءا4)

 مايأ نم امه :ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعف .دهاشلا اهيف ةفلتخم

 .رشعلا مايأ : ينعي .؟مايألا هذه نم لجو زع هللا ىلإ بحأ اهيف حلاصلا لمعلا

 .ثيدحلا .«..هللا ليبس يف داهجلا الو ؛هللا لوسر اي :اولاق :لاف )1958(
 (رشعلا موص يف باب) يف دواد وبأ هجرخأو 5178( 81١8/7(: مايأ نم ام)

 هباتك) يف يذمرتلاو .«مايألا هذه نم هللا ىلإ بحأ اهيف حلاصلا لمعلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ةقررع

 راقت نا اني ةلعلا هه لذ كوننا حا ١ يني عا و

 لحكلا هنيع يف نسحأ الجر تيأر ام :ٌتلقف ترصتخا ولو

 «نيفاضم :ريدقتب ديز نمو «هئيع لحك نم :ريدقتب ؛ديز نيع نم

 ةبذك نم ٌدهاش اهيلع ٌرثكأ ةبذك تيأر ام :مهلوق ليلدب لمتحال
 لوضفملا نع تينغتسا "ولف .ةبذك دوهش نم يأ يتلا قلع ريفأ

 هنم فذحب ءّرشلا هيلإ ٌضغبأ ًالجر ديزك تيأر ام َتلقف هب ملعلل
 ' ىلاعت هني هيوبيس داشنإ ليلدب ؛ لمّتحال هرخآ يف هيلإ

 اًيداو ملظُي َنيح عابسلا يداوك ىرأ الو عابشسلا يداو ىلع ُثررم

 ءالقال) ١١5 .1؟١/“ (رشعلا مايأ يف لمعلا يف ءاج ام باب ءموصلا -
 .ةفلتخم ظافلأب 08١/١ )١9/797( (رشعلا مايص باب) يف هجام نبارو (4
 عمهلاو 79١ /" بضنتقملاو 77/١ هيربيس رظناو .دهاشلا اهيف اهلكو
 189 مظانلا نباو /الا" ةدمعلا حرشو ١١4١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7/7
 ...بحأ) يف دهاشلاو .دهاشلا عضوم نود ظفللا يف فالتخا عم اهريغو
 قوبسم وهو ؛ةيلعافلا ىلع بحأب (موصلا) رهاظلا مسالا ٌعِفَر دقف (موصلا

 يف موصلا ىلع ةجحلا يذ رشع يف موصلا ليضفت هب دصقو ؛ةيفانلا امب
 .اهريغ

 أرما تيأر ام :ىوريو .هلئاق ىلع فقأ ملو «فيفخلا نم تيبلا )١(
 اًرهاظ اًمسا (بحأ) ليضفتلا لعفأ عفر ثيح (لذبلا ...بحأ) :يف دهاشلا
 دق سنج مسال افصو عقو ليضفتلا مسا نوكل ؛(لذبلا) وه ءهنم ايبئجأ هدعب

 .نانس نبا اي هنم لذبلا هيلإ بحأ أرما تملع ام لصالاو (ام) يفنب قبُس
 رطق حرشو 46 روذشلاو 7١/؟رردلاو ٠١5 /؟ عمهلاو الا" ةدمعلا حرش

 119/1١, حيرصتلا حرشو "44 ىدنلا
 .(ولو) ظ يف (؟)



 25 كلام نبا ةيفلأ حرش

 راسل فو املا قوخأو. ةكين ةؤمأ تر هب لنقأ

 يداوب هنم بكر هب لقأ اًيداو ىرأ الو دارأ 7 خيعلا لاق

 ."”لوضفملا فذحف ؛عابسلا

25 85 5 5 © 

 .مرضخم رعاش ؛يريمحلا يحايرلا ليِئَو نب ميحسل لبوطلا نم نائيبلا )١(
 .(ايراس هللا يقي نأ الإ) :يورو

 .ثكمو ثبلت .ىأت نم :ةيثت.نورفاسم : بكر .لزن :لقأ :ثادرفملا
 هدعب رهاظلا مسالا (لقأ) ليضفتلا لعفأ عفر دقف (ٌبكر هب لقأ) :يف دهاشلا

 الو :ريدقتلاو ؛اًيبنجأ عفرو (ال) يفنلا ةادأب قبس هنأل ؛ةيلعافلا ىلع (بكر)
 .عابسلا يداوب هنم هوتأ بكر هب لقأ اًيداو ىرأ

 ليلعلا ءافشر ١84 مظانلا نباو لالش - ال/5 ةدمعلا حرشو 777/١ هيوبيس

 1١457/4-١407 رئاظنلاو ءابشألاو 071 /# ةنازخلاو 15 ينيعلاو 8

 .لال6 ةدمعلا حرش (؟)

 .(لوعفملا) ظ يف (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ب

 تعنلا

 فطعلاو ديكوتلاو ثعنلا ءاهبارعإ يف 02 تالا خيتي

 .لدبلاو

 دات لَو 0 نو سس مثملا عب احلا تعنلاف

 لجر ٌبرك ٠ (عدبتملا يف ىنعم ىلع ٌلاد همسوب ؛«”7لالقتسا

 ُسِبالُي اميف ىنعم ىلع ٌلاد :يأ ٠ 0 ا ؛ ليوط

 .هبوث ٍريصق لجر ٌبرك «عوبتملا

 فيرعتلا يف بارعإلا عم ترعنملا '""نامسقلا قفاوُيو
 مسقلا هقفاويف «لعفلاك اهمدعو ةقباطملا يف نايرجيو هريكنتلاو

 :لوقت .«ثينأتلاو ربكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف اضيأ لوألا
 دسح" تاج كرون لوقت امك :ةةييحت:ا رفا "كيرف

 زأ هولا ةََح 00 اًرهاظ عفري مل نإ يناثلا مسقلا كلذكو

 اَبأ مارك وأ .بألا مارك '*'لاجرو ءاّهجو ٍةنسح

 .(ىلوألا) مر لصألا يف )١(

 .قسنلا فطع جرخيف ؛ةطساو نود ينعي (0)

 :لافتشالا لدي جرخي ةفإ

 .نايبلا فطعو ديكوتلا جرخي (4)

 .يببسلاو يقيتحلا تعئلا ينعي (5)

 .ظ نم (تررم) تطقس (5)

 .(ةأرماب تررم) ظ نم طقس (10)

 .خسانلا نم وهس رهو (الاجر) م يف (4)



 ينم كلام نبا ةيفلأ حرش

 حلاص لجرك ؛هريسكتو عفارلا ديحوت زاج اعمج هعفر نإو

 اًعِشاَحهك :ربخلاو لاحلا ''”كلذكو ؛هؤائبأ ءاحلصو «هؤانبأ

 ةغل ىلع زوجيو "74 رهْرَصَبَأ اًعَّنْحط 0 أرفو "” نوحي ٌرهَرصب

 ناك '''نإ .ملاسلا ركذملا عمج عمجي نأ .ةكئالم مكيف نوبقاعتي
 2 نحل 1 7 5 5 1

 َمْفَر نإ ىنثُي نأو هونب َنيِحلاص لجرك ؛لقاعركذم عمج عوفرملا

 .هاوبأ نْيَميرك لجرك :ىئثم
 8 80 75 : ٠

 هدا بفصوب تعنأو

 ٌقتشملا نم ّنأل ؛ "''ٌقشُمبا :خيشلا لاق امك لوقن الو

 .ةفص ناك امب لب 5 الو ؛ةلآو ناكمو نامز ءامسأ

 .(كلذلو) ظ يف )١(
 ا :ةيآلا رمقلا ةروس (؟)

 يديزيلا مهقفاوو (اًمشاخ) .فلخو بوقعيو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرق

 يف لاقو 5148 تاءارقلا يف ةجحلاو 8٠/7" رشنلا .شمعألاو نسحلاو

 اذإ هارجم ىرج امو لعفلا نإ ثيح نم ىحصفلا يهوا 77/7 فاحنإلا

 هلعافو اًدرفم ءاج الاح عقاولا (اًعشاخ) فصولاف .ةدُحو لعافلا ىلع مدق
 زوجيو .مهراصبأ تعشخ :لوقت .لعفلا ةلماعم لماعيف .عمج (مهراصبأ)

 .عفان ةءارق يف امك (اًعّشخ) ريسكت عمج هعمج

 مصاعو رماع نباو ريثك نباو عفان ةءارق ه هذهو .ظ يف (مهراصبأ) درت مل (5)

 .ةقباسلا عجارملا .مهريغو

 .(اذإ) ظ يف (4)
 .(بعص لثم) ظ يف ف

 : 40ةيفلألا يف كلام نبا لاق (1)

 (برذو بعصك قتشمب تعناو)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 500

 مساك اًعضو امإ ؛هانعم نمضتم :ي ا ا 003(

 هانم «بيحاص ىلنعمب وأ يذلا ىلعمب , (يذ)و ؛ةراشإلا

 ”ةيشخ : يأ .جفرع عاقك ءًالامعتسا امإو يلا

 : هلوقك اذهو ؛ هأئعمب وأ اًركنم هليدعو فرظو ل اوتعنو

 (""ينينعي ام ٌلوقأ مث ””ُتِيِضمف ينبسي ميثللا ىلع رْمأ دقلو 5

 :(قباسلا عجرملا) كلام نبا لوق ىلإ ةراشإ )١(

 بستلملاو يذو اًدذكههبشو | برذو بعصك قتثمب تعئاو

 يذ لجرب تيقتلا «يذ لاثمو ءاذه اًدمحم تيأر ؛ةراشإلا مساب تعنلا لاثم (؟)

 .يئاط لجر اذه «بسنلا لاثمو ملع

 ,15* : مظانلا نبا (9)

 .(ةلمجلا) ظ يف (4)

 .(فعأو) ظ يف (5)
 .لولس ينب نم لجرل .لماكلا نم تيبلا )١(

 .(ينينعيال لوقأ مث فعأف) :يور امك (ينينعب ال تلق تمل تيضمف) :يورو
 لأب ىلحملل اًدعن ةيلعفلا (ينبسي) ةلمج تءاج دقف (ينبسي ميثللا) : يف دهاشلا
 .ةركنلا ىنعم يف هنأل (ميتللا) ةيسنجلا

 اهلمتعا :ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا لافو .هنم لاح يه : ليو

 حدمتلا وهو ؛دوصقملل رهظأ لرألا ذإ ؛هنم ًالاح اهلعج نم ىلوأ ةفص
 .ًالاح اهنوك زاوجب :ليقع نبا لاقو .٠ لمحتلاو راقولاب
 نبا يلامأو ١١7/١5 صصخملاو 8١ /” لماكلاو 417/1١ ملعألاو هيوبيس

 حرشو ١47 مظانلا نباو ١791 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7١7/5 يرجشلا

 هرم /4 ينيعلاو ١5 /” يدارملاو 79١ لبيلعلا ءافشو ؟!4 ةيدرولا ةفحتلا

 دهاوش حرشو 517 /"ر غل لف" لكك ,53/5١و ١ا/”/١ ةنازخلاو

 4/١ رردلاو ١40 /5و 4/١ ممهلاو ١98/7 ليقع نباو 5١١ ةفحتلا حرش

 .155 تايعمصألاو 147/79



 -يص كلام نبأ ةيفلا حرش

 لد هد
 00 «َرابتلا ُهْنِ 2 هِي ُحَلْس لب 1 0 : هلثمو . ميئل ىلع يأ

 .توعنملاب طبار نم ربخ يهو ُهْنْيِطْع كلي ام انه ةلمجلا طعأو

 : هلوقك هب )ا هب ملعلل فذحي دقو .ميرك هوبأ لجر بترك

 ؟؛"اوُباَص[لامْماٍدهعلالوطو عانت ْمهَرّبَغ | يردأ امف -”ا

 امأو ؛ةيبلط نوكت الو ؛ةيربخ نوكت نأ ةلمجلا هذه طرشو

 هلوق

 "”ظف ٌبئذلا َتيأر له ٍقْذَمِب اوؤاج ظلتخاو ٌمالظلا ّنج اذإ ىَّنح -778

 ."ال :ةيآلا سي ةروس )١(

 نوكل ؛ةيسنجلا لأب ىلحملا (ليلل) ةفص (راهنلا هنم خلسن) ةلمج نأ ىلع
 رادم كلذ ىلعو ءاظفل ةقرعم هنأب درو .ةركنلا ةينكأف ؛نيعم ريغ ليللا

 ةيريسفت وأ ؛لاحف ةلمجلا هذه امأو ؛ةفرعملاب روكذملا تعني اذهلو .تعنلا

 ,ة 5" دعاسملا رظنا .ةيآ هنوك ماهبإل

 يف سيلو .ريرجل ينيعلا لاقو .يفقثلا ةدلك نب ثراحلا هلاق رفاولا نم تيبلا (9)

 .يفقثلا ةملسم نب ناليغل :ليقو ءامهيناويد

 ةعقاولا ةلمجلا طبري يذلا طبارلا فذح ثبح (اوباصأ لام) :يئ دهاشلا

 .مالكلا نم همهف فذحلا لهس يذلاو ؛هوباصأ لصألاو .فوصوملاب ةفص
 ؛١/8.68 يرجنلا نبا يلامأو ١55 ةيهزألاو 56.490 ١/ ملعألاو هيوبيس

 957١/؟ليقع نباو 84/5 شيعي نباو 197 مظانلا نباو "754 /5و 5

 7١. /4 ينيعلاو

 .دحاو ىنعملاو (قذم) لدب (حيضب) فاصنإلا يفو .جاجعلل زجر نم تيبلا (؟)

 ةيبلط ةفصلا ةلمج تءاج ثيح (بئذلا تيأر له قذمب) : يف دهاشلا

 الوف اهلبق اوردق اذلو ءذاش كلذو ؛ةيربح الإ نوكتال يهو ؛ةيماهفتسا

 :هيف لوقم قذم :ريدقتلاو ؛هل ةلومعم ةيبلطلا ةلمجلاو ؛ةفص عقي اًفوذحم

 8 .بئذلا تيأر له
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 ؟ بئذلا تيأر له : هتيؤر دنع لوقم هانعم انهاه ٌرمضُم لوقلاف

 لجر ٌبرك ؛ريكذتلاو دارفإلا مزليو ءاّريثك ردصملاب ٌتعنُيو
 «لدع وأ اه ةوسن وأ لاجر وأ نيلجر وأ ةأرماو

 تعنلا قيرفت بجو ىنعملا فِلتْخُمِب ٍدحاو ٌريغ تمن اذإو
 لاو .ًالهاجو املاع نيلجر تيأرك . ضعب ىلع ضعب فطعو

 ''"”ابتاكو اًرعاشو اًهيفن
 : وحن عمجلاو ةينثتلاب قيرفتلا نع ىنعملا ِقِفَتم يف ىنغتسيو

 .ءامرك الاجرو .نينسح نيلجر تيأر

 زاجو عابتالا زاج لمعلاو ىنعملا دحتاو لماعلا دذعت اذإو

 ديز قلطنا :وحن .'"'”ةيفلألاريغ يف خيشلا هركذ ءاضيأ عطقلا
 كل «.نيفيرشلا اًركب تملك اديشن تلدحو «ناميركلا ورمع بهذو

 .ركذأ وأ حدمأ رامضإب امهبصن كلو ءاّنعن نيفيرشلا لعج

 امضإ ىلع عفريف تملا يسر حاملا

 اح يا اذيز تبقلك تنقلك ءلعف رامضإ قلط ثيفت 8كم

 قافُنا عم ىنعملا فلتخا اذإ كلذكو ؛نيلقاعلا وأ ؛نالقاعلا

 نباو 04١ ةدمعلا حرشو ١١84 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5٠١4 ناويدلا تاقحلم -

 1٠57/5 دعاملاو ١54 /" يدارملاو 07” /” شيعي نباو 4 مظانلا

 عمهلاو ١١5 فاصنإلاو 197 /5و 51/5 ؛؟ا١/8 ةنازخلاو 5١/4 ينيعلاو

 ,14/" ينومشألاو ١48/7 رردلاو 7

 .(ارعاشو ابئاكو) ظ يف 00

 'مطقلاو عابتالا زاج لمعلاو ىنعملا دحتا نإو# :ةدمعلا يف كلام نبا لاق (؟)

 ,86482-015 اهحرش رظناو . 89
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 - كفر

 .نيميركلا ورمع دي ٌتلبَقو ٍديز نع ٌتيضرك ؛بارعإلا

 َىلَح ىِنَلا» ؛لثم .«فطعب ام ءادعاصف ناتعن مسالل نوكي دقو

 الح 0 !لثم .هريغب اًمإو 26 ادهن رد ةكللاو 9 رف

 الا "04م © به
 .اهعابتا بجو اهلك ترعنلا ركذ ىلإ رقتفا نإ ترعنملا نإ مث

 هادع اميف عطقلا زاج اهنودب] اًنّيعُم ناك ْنأب رقتفي مل نإو
 ضعبب "[اًنيعم ناك نإو «ميركلا لقاعلا ديزب تررمك ؛عابتالاو
 رامضإب هعفر كلف هتعطق امو .هادع اميف عطقلا زاج تروعنلا

 ال اًرامضإ ؛محرأ وأ َمذأ وأ حدمأ وأ ٌركذأ رامضإب هبصنو ءأدتبم

 .هراهظإ زوجي

 لبق نإ هماقم هتعن مايقو 00 توعنملا فذح زوجيو

 وأ ْنِمِب ةقوبسم ةلمج ناك وأ "هنزل ترق :لثم .لماعلا
 موُلَعَم م اقم د دل آني امر لثم ؛هضعب ترعنملا اَمِل ةَراج (يف)
 : لثمو 0060

 (كبر)ل ناتفص نيثيآلا يف (يذلا) نأ ىلع 5" .7 :ناتيآلا ىلعألا ةروس )١(
 .ةميركلا ةروسلا لوأ

 .فلطع نود (فالح)) ناتفص (زامهو نيهم)ف ء١١1 6. ٠١ :ناتيآلا ملقلاةروس (؟)

 .ظ نم [] نيسوقلا نيب ام طقس. (؟)

 :ملعأ هللاو ريدقتلاو ؛«47 :ةيآلا ص ةروسو .44 :ةيآلا تافاصلا ةروس (4)

 .هب ملعلل (ءاسن) ترعنملا فِذححف ؛فرطلا تارصاق ءاسن

 أدتبملاو مدقملا ربخلا نم (ماقم هل) ةلمج ١514. :ةيآلا تافاصلا ةروس (4)

 عهل الإ دحأ انم ام :ملعأ هللاو ريدقتلاو .فوذحم فوصومل ةفص رخؤملا



 .كلام نبا ةيفلأ حرش يح

 "'مسيمو بسح يف اهلُضفي منيب مل اهيوق يف ام ٌتلُق ول 9

 هلوقك «ًاليلق الإ هماقم مقي مل كلذك نكي مل نإف

 7| ئْقأو ىرثأ نيب ام : ُهّصِبَق ْمُكَل ىصحلاو ناروُرملا هلا اًدجسم ْمُكل
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(010) 

(0 

 .ةلمج ةفصلاو (ان) نيملكتملا ريمض نم ضعب وهف ءدحأ وهو هضعب ترعنملا

 رصاع ؛يمالسإ رعاش ؛ يميمتلا يعبرلا يعم نب ميكحل :لبق زجر نم تيبلا
 ليقو .يلامجلا دوسألا وبأ :ليقو .يئامحلا دوسألا يبأل ليفو .جاجملا

 .(اهلضفي) لدب (اهفلخي) :ليلعلا ءافش ةياورو .طقرألا ديمحل

 .نسحو لامج :مسيم .مثأت مل :يأ ؛مثإلا يف ةغل :ِمَّنبَب تادرفملا

 «فوذحم فوصرمل ةفص ةلمجلا تعتو ثيح (اهلضني) :يف دهاشلا
 ترعنملا قبس دقو .اهلضفي دحأ اهموق يف ام :لوقي ؛ناسنإ وأ دحأ :هريدقت

 .(اهموقت) نم ضعب ردقملا دحأف ؛هضعب توعم.لا امل ةراج يفب

 حرشو 04 يليهسلا يلامأو 77١/5 صئاصخلاو 8/١" ملعالاو هيوبيس

 5١884" /7” شبعي نباو ١7١ روفصع نبال رعشلا رئارضو 41ا/ ةدمعلا

 ١١8/7 حيرصتلا حرشو ا4/١ ينيعلاو 77١ ليلعلا ءافشو 15١/7 دعاسملاو

 .1817/؟ رردلاو ١١١/١ عمهلاو | ٠7 يلاقلا يلامأو ١4" باضتقالاو

 نيب يذلا فرحلا طقن نود (ىريماو ئرما نيب ام ةضبق) مو لصالا يف
 .ثيبلا عجارمو قفتي تبثأ امو .(يريمأ) يف ءارلاو ميملا

 .ةيمأ ينب حدمي «يدسألا تيمكلل ليوطلا نم تيبلاو

 هللا امهظفح .يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا امه :هللا ادجسم :تادرفملا

 مضو ءابلا نوكسو فاقلا رسكي) :هصبق .ريثكلا دهدعلا : ىصحلا .امهناصو

 .رقتفا رتفأ .هلام رثك :ىرثأ .سانلا نم ريثكلا ددعلا (داصلا

 امهو) امهنم لك رئقأ و ىرثأ نأ ىلع(ارثقأو ىرثأ نيب ام) :ين دهاشلا

 طورشلا رفاوتت ملو (نَم) :هريدقت فوذحم فوصومل ةفص عقو (ناتركن

 رتقأ نم نيب نمو ىرثأ نم نيب نم ريدقتلاو ؛ءفوصوملا فذحل ةروكذملا
 1 .ةرورضلل كلذو ؛نيتوعنم فذحف ءرتقأ لجرو ىرثأ لجر :يأ
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 هلوقكو «''”رتقأ رخآو ىرثأ ناسنإ :يأ
 ("”ّشبلا ىمرأ نم ناك ئّفكب ٌتداج ْرَتّولا ةديدش ةادّبك ٌريغو 1١"

 : يأ "”ه«وْئَم ّلَع ممسل» :لثم ؛«ملغ نإ تعنلا فذحي دقو

 .هيلع تطلست أ 00 5 و نر انه :لثمو ؛عفان

 تافص لمكأل اًمماح لوس يأ (0) يذل ساّدِل َكتَلَسْرَأَو » : لثم

 :ربكألا شفرملا لوقكو . لسرلا

 يدارملاو الك١ ال١ ليلعلا ءافشو 044 ةدمعلا حرشو 1/١ ناويدلا -

 يلئاعملاو */7١ ينومشألاو 75١ فاصنإلاو 44/5 ينيعلاو 0/7

 479 (ىرث) ناسللاو 19 /# ثيدحلا بيرغ يف قئافلاو 277/١ ريبكلا

 ,76؟06 (رتف)و 6١١" (صبف)و

 .ءايلا طقن نود (ريمأ رخآ وأ) م و لصألا يف )١(

 :هلبقو ؛هلئاق ىلع فقأ مل ءزجر نم تيبلا (1)

 رَجَحو مهس ريغ يدنع كلام

 يفكب ىمرت 'ىوريد
 .ةوقلاو ةدشلاب هفصو ؛سوقلا رتو : رثولا .ضضبقملا ةعساو سوق : ءادبك : تادرفملا

 ةفصلا ماتأو فوصرملا فذح ثيح (رشبلا ىمرأ نم ناك) :يف دهاشلا

 .رشبلا ىمرأ نم ناك لجر يفكب ريدقتلاو ؛ةماقم
 نبا يلامأو 7؟7//7 بستحملاو "597/5 صئاصخلا و ١94/7 بضتقملا
 ةيفاكلا حرش و قفقففذ برقملاو 4؟؟ هور شيعي نباو ١4 /" يرجشلا

 فتاصئإلاو 5١27/7 ةنازخلاو 55/14 ينيعلاو 148 مظانلا نباو ١١58 ةيفاشلا

 .الا /” ينومشألاو 187 /؟ رردلاو ١5١/7 عمهلاو 0١-١١

 1١84 :ةيآلا ةدئاملا ةروس ()

 ظ يف (هيلع تنأ) دري ملو .4؟ :ةيآلا تايراذلا ةروس (4)
 .ملعأ هللاو هلعلو ؛ةميركلا ةيآلا يف فوذحملا تعنلا يدرولا نبا ردقي مل

 .فذح الف اهب ىفتكي دقو :ةيناث ةفص (هيلع تنأ)و .مئاق ءيش نم رذت ام

 ال4 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (5)
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 "ديجو ٌعْرْئ اهل ''ةفهفهُم ركب ٍنيّدخلا ةليسأ ٌبرو 41
 .ليوط ديجو ٌرفاو غرف :يأ""

5 8 8 5 © 

 .(ةمهفم) ظ يف ()

 .كلام نب دعس نب فوع وأ ورمع همساو .ربكألا شقرملل رفاولا نه ثيبلا (؟)

 .(... عرف اهل ةمعنم) :تايلضفملا ةياورو .لثاو ركب نم

 ةفيفخ :ةفهفهم .لرطو لاسرئسا يف امهتمعان :نيدخلا ةليسأ :تادرفملا

 .قنعلا :ديجلا .ماتلا رعشلا :عرفلا .نطبلا ةرماض محللا

 ؛نيمسالا الكل اهب ملعلل ةفصلا فذح دقف (ديجو عرف) :يف دهاشلا

 .حراشلا ردف امك ؛ليوط ديجو ءرفاو عرف :ريدقتلاو

 الا /” ينومشألاو /”/4 ينيعلاو 77١ ليلعلا ءافشو "784 /7 ليهستلا حرش

 .7؟14 تايلضفملاو ١١9/7 حيرصتلا حرشو

 .(ديجو عرف يأ) ةدايز ظ يف (9)
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 ديكوتلا

 وأ سفن : اهنم تاملكب عوبتملا ةيصوصن نييبت يونعملا ديكوتلا

 يف هل اًقباطم دكؤملا ريمض ىلإ نيفاضم ةقيقحلا ىلعمب ؛ُنيع

 .امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا

 مِهسُفْنَأ نوديزلا ءاجك (لُمْفُأ) ىلع عمجلا ديكوت يف امهعمجاو
 امهسفنأف ءراتخملا ىلع ىنثملا يف اذكو ؛ّنهنيعأ تادنهلاو

 .امهيئيعو امهّْيَسْفَن نم دوجأ امهنيعأو

 ريمض ىلإ ةفاضم ؛عيمجر اتلكو الكو لك :لومشلا يف اهنمو
 .هل اًقباطم دّكؤملا

 ام ىلع اًدئاز مَع نم ٍةلعاف نزو (لك) لثم اضيأ اولمعتساو
 .هتماع شيجلا تيأرك ٠ مهرثكأ ديكوتلا يف هركذ

 .هّلك شيجلاك .ىتثملا ريغ ءازجأ وذ هب دّكري لكف'')

 اهلوق ليلدب .لكك عيمجو . ىنثملا امهب دكؤي ادلكو الكو

 اهنبا صفرت
 "نادم مرعب ف يمجج ثنالوؤخ ُىح كادف -*4*

 .(لكو) يف 2000

 .حرسملا ءوزجم نم تيبلا (5)
 ؛ لكب قبست نأ نود عيمجب (نالرخ يح) دّكأ دقف (مهعيمج) : يف دهاشلا

 .اهتلزنمب يهن
 حيرصتلا مرشو 1١/4 ينيعلاو ١97 مظانلا نباو ١١11١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ,.188١/؟ رردلاو "١١ /'؟ عمهلاو ةفرتف
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 .نيعمجأب مهلكو .ءاعمجب اهلكو ؛عمجأب هلك عبتي نأ زوجيو

 .ديكوتلل ةدايزو اًريرقت ءعّمْجِب نهلكو
 »ا ا 50 ٠

 رهو 2لك نع ؛«عمجو نوعمجأو ءاعمجو عمجأ ينغي دفو

 دقو 0 نيِعَتكأو ءاعتكو 8 هئاوخأو عمجأ عبتي دقو دق .ليلف

 اذه ىّدعتي الو « عّصبو نيعصب نيعصبأو ء هس

5 
 و 9و 1 ع 3

 .عتبو عمج . هله لقا . عصبا عمجأ دضو

 هب دّكؤملاو دكؤملا نيب لّصّفو ءعمجأ نع عتكأ ةرقأ كلو

 لاق ْنَم ةدودحملا '''ةركنلا دكأ اذكو

 اًمتكأ ًالوح ءافلَّذلا ينلمحت اَعْضِرُم اًيبص ُتنُك ينئيل اي "5

 محا نكبأ رعذلا ثللظ اذإ. :اغبرأ يتتلتق ثيكبااذإ

 .ظ نم ةدايز (عتكو) )١(
 .(ةركنلا اذكو دكؤملاو) م و لصألا يف (؟)
 ره عبارلاو «يناثلا وه زجرلا اذه نم ثلاغلا تيبلا لبعج (م) ةخسن يف رف

 اهتلعج يتلا ةخسنلا نم لقن هنأ كلذ ببسو ؛عبارلا وه يناثلاو ؛ثلاثلا

 عقوف عبارلا تيبلل ةلباقم هتيادب شماهلا يف يناثلا تيبلا ءاج اهيفو ءالصأ
 .(م) خسان نم طلخلا

 .هلئاق ىلع فقنأ ملو .ءزجرلا نم تايبألاو

 :لوألا .دهاوش ةعبرأ اهيفو (اعمجأ رهدلا و ءاعثكأو الوح) :يف دهاشلا

 يف طرش وه يذلا عمجأب قوبسم ريغ وهو (الوح) هب دكأ ثيح (اعتكأ) يف
 هب ديكأتلا

 -دنع زئاج وهو ءالوح ةركنلا عتكأب دكأ دقف (اعتكأ الوح) :يف يناثلا
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 تناك نأب «تدافأ نإ ةركنلا ديكوت زاوج ''”نييفوكلا بهذمو

 ؛ريثكو ليلقل حلصي ام فالخب .ءلوحو رهشو ةليلو مويك ةدودحم
 .نامزو تقوو نيحك

 ةدودحمم ةركنلا نودكؤي الف عنملا مومع '”نييرصبلا نعو

 ٍلامتحا عفر هيف ْدِإ ؛نييفوكلا بهذم باوّصلاو .اهريغ وأ تناك

 :هلوقك .لمعُتسا دقف ؛ةفرعملا يف امك

 "”ُبجر هلك رهش هَّدَع َتيلاي ٌبجر اذ َليق نأ هقاش ُهّنكل 0

 الإ هب دكؤي الف نييرصبلا دنع عونمم و ؛ةدودحم ةركنلا نوكل نييفوكلا -
 .ذاش درو امنأ نوريو :ةفرعملا

 هلوقب دٌكؤملاو دٌكؤملا نيب لصف دقف (اعمجأ يكبأ رهدلا) :يف ثلاثلا

 .(يكبأ)

 امك لكب قوبسم ريغ رهو ؛رهدلا عمجاب دكأ دقف (اعمجأ رهدلا) : يف عبارلا
 .ىلوألا ةثالثلا ىلع حراشلا هب دهشتسا دقو .طرشلا ره

 #/١1! ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 778/١ روفصع نبال يجاجزلا لمج حرش

 ليلعلا ءافشو 9١" :584/5؟ دعاسملاو 0586 185559 - 857 ةدمعلا حرشو

 ةفحتلا حرشو 47/4 ينيعلاو 1717/5 يدارملاو 199 مظانلا نباو 4

 701 /؟ ةئازخلاو ١19" ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 71/1 ةيدرولا

 )١( يدارملاو 1١١لال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 1594/7.

 .نيقباسلا نيعجرملا رظنا (؟)

 راعشأ حرش يف سيلو .يلذهلا ملسم نب هللا دبعل ؛طيسبلا نم تيبلا (9)

 .ينيعلا اهححصو (رهش) لدب (لوح) يورو .نييلذهلا

 دنع كلذ غوسو «لكب رهش ةركنلا دكأ ثيح (هلك رهش) :يف دهاشلا

 .ةدودعبم ةركنلا نورك نييفوكلا

 ١١5/5 حيرصتلاو 441١ فاصنإلاو 45/4 ينيملاو ١98 مظانلا نبا

 ,6804 روذشلاو الال /” ينومشألاو



 كلام نبا ةيغلأ حرش يدود

 نْيَوالْعَف نزو نع .الكو اتلكب ىنثملا ديكوت يف ىنغتسُيو
 .ِنْيِلَعْفْأو

 مل هنأب اوفرتعاو ءَنْيَعَّمِجأو نْيَراعمج هيف '''نويفوكلا زاجأو
 .لقن

 هديكوت نم ذب الف نيعلابوأ سفنلاب لصتملا عفرلا ريمض دكأ اذإو

 ديكوتلا ريغ يف كلذ مزلي الو .مكسفنأ متنأ اوموقمك .''”لصفنمب , لبق

: : 2 7 71 : 0( 
 [مكلك متنأ اوموقو] ؛مكلك اوموق زوجيف «نيعلاو سفنلاب

 كاب تررمو «كسفن كاَيِإ وأ ؛كَسفن كتيأر زوجيف ءاآل مأ نيعلاو

 .كنيع فن وأ ٠ كنيع

 هتيوقتوأ هظفل ةداعإب دّكؤملا ىنعم راركت يظفللا ديكوتلاو

 ةمإ» :لثم اًدرفمو .يجردا يجرداك ةلمج دكؤتو .ريرقتلل فدارمب
 04 (4) عي

 كنم تبجعك هب لصتا ام لثمب الإ لصتم ريمض ظفل ْدِمْن الو

 .كب كب تررمو .كنم

 يذلاك دٌكؤملا عمو الإ اًبلاغ دكؤت ال ةيباوجلا ريغ فورحلاو

 .ل"ا/ ليلعلا ءافشو ١7١ /” يدارملا )١(

 .(لصفنملا لبق دبكوت نم) ظ يف (؟)
 ,لظ نم ةدايز [] نيسوقلا نيب ام (9)
 5١ :ةبآلا رجفلا ةروس (4)



 -ينص كلام نبا ةيفلأ حرش

 رادلا يفو «ٌلضاف اًديز َّنِإ "”اًديز َّنِإ :لثم هفدارُم وأ ءدّكؤملا عم
 هلوقك ءاهيف رادلا يفو «ُهَنِإ اًديز ْنِإ :ٌتثش ْنإو ءٌديز رادلا يف

 : هلوقك درفي دقو 7 نرد بف مه هَل َةمْحَر ىنف# : ىلاعت

 ”ندقب تادتشت انهقانعأ .ناكو ناكو هاري دج #45

 هلوق فرح ىلع هنوكل هنم لقأو

 "اود اًدبأ مهب اَمِلِل الو يب امل ىفلُي ال هللاو الف "40

 .ظ نم (اديز نإ) تطقس )١(

 ريمض داعأ يباوج ريغ وهو (يف) فرحلا دكأ امل 3٠١ 0/ :ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

 .يفب رورجملا (هللا ةمحر) ىلإ درعت (اهيف) يف ءاهلاف ؛دّكؤملا عم دٌقؤملا
 .يلجعلا بلغألل :لبقو .يعشاجملا ماطخل زجر نم تيبلا (7)

 لصتي نأ لبق اًيظفل اًديكوت خسانلا فرحلا دكأ دقف (نأكو نأكو) :يف دهاشلا

 لوألا عم هلومعم ركذيف ءاهنأكو اهقانعأ نأكو :لاقي نأ رثكألاو .هلومعم هب
 .يناثلا عم هريمضو

 ءافش و 587 ةفسحتلا حرشو اكل مظانلا نبار ١ ١مملا/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 حرشو ١٠١١/4 ينيعلاو 18١ / يدارملاو "49/7 دعاسملاو 44 ليلعلا
 عمهلاو ١٠ /؟ حيرصتلا حرشو مل" /” ينومشألاو 770 ةفحتلا حرش دهاوش

 ,أ 5 رردلاو / ١6

 امو) : يناثلا رطشلل ةنازخلا ةباورو .يبلاولا دبعم نب ملسمل رفاولا نم تيبلا (4)

 .تيبلا يف دهاشال اهيلعو (ءاود ىولبلا نم مهب

 دبكأت نم لقأ وهو .اًيظفل اًديكوت ماللا رجلا فرح ررك دقف (امِلِل) : يف دهاشلا

 .ذوذشلا ةياغ وهف ؛قبالا تيبلا يف امك فرح نم رثكأ ىلع يتأت يتلا فورحلا

 581 ةفحتلا حرشو 7١١ مظانلا نباو ١١84. ١١84 ةيفاثلا ةيفاكلا حرش

 ه دهاوش حرشو ٠١/4 ينيعلاو ١؟8/* يدارملاو "48/75 دعاسملاو



 تسلم
 : هلوقك ءدّكؤملا دكويلا رياغ نإ لقأ دوذشلاو

 "”ابّوصت "مآ ىوهلا ِوْلُع يف َدْعَصأ هب امب نع ةنلأسي ال حبصأف -8

 له :لاق نمل لوقتف ءيشب هلصت الأ كلف يباوجلا فرحلا اَمأ

 ولي ىلب ؟ '*”هئاقب ٌتسلأ : لاق نملو .ال الوأ ( معن معن ؟ديز ماق

 نأ نكَمأ :لثم ءرتتسملا هب دُكؤي لصفنمل | عفرلا رمضُمو
 هان ينتمركأ «تنأ تلعفك ا | 5 |او 00ه كودو

 م

 ره د ترزرم

 .417 /" ينومشألاو 514 ١/ ةنازخلاو 556 ةفحتلا حرش

 نع ظفللا اذه حص نإو .(هب امب) لدب (ةمامث) م ينو (همامث) لصألا يف )0(

 .تيبلا يف دهاش الف رعاشلا

 .(وأ) ظ يف (؟)

 رعاش ؛«لشهن ينب ىشعأب رهتشا ءرفعي نب دوسألل ؛ليوطلا نم تيبلا (6)
 .(نحبصأف) ناويدلا ةياورو .يلهاج
 ءذاش وهو ءاهاتعمب يتلا ءابلاب (نع) رجلا فرح دكأ دقف (امب نع) : يف دهاشلا

 .نيفرح ىلع امهدحأ نوكو .دكؤملل دكؤملا ةرياغمل ؛ قباسلا دهاشلا نم لقأ هنكل
 حرش و 151/١ ةعانصلا رسو 7؟١/* ءارفلل نآرقلا يناعمو 1١ ناويدلا

 ةفحتلا مرشو ٠١/5 ينيعلاو 75١١ مظانلا نباو ١١84 ةيفاشلا ةيفاكلا

 تايبأ حرشو ١57/4 ةنازخلاو 717 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 18417 ةيدرولا

 ؟0 ١5. /"رردلاو ١58 .ءالش ل”: 0/7 عمهلاو ٠74/5 يدادغبلل ينغملا

 ١١/5 حيرصتلا حرشو الالإ يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 06 56١

 .؟440 (دعص) ناسللاو 87 /” ينومشالاو

 .(لئاقب) ظ يف (:)
 ريمضلاب (نكسا) يف رتتسملا ريمضلا دكأ دقف ."8 :ةيآلا ةرقبلا ةروس ()

 .رتتسملا عفرلا ريمض ىلع فطعلا يف طرش كلذو ؛(تنأ) لصفنملا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 فطعلا

 [نايبلا فطع]

 لوؤم ريغ دماج عبات وهو «نايبلا فطع نايب نآلا ضرغلاو

 ةقيقح اًمشاك ءرهاظ دعب اًرهاظ هنوك يف ةفصلا هبشُي رياغُم «ءقتشُمب

 ام عوبتملا ةقفاوم نم هلو , عوبتملا :ودكملا وهو ؛هب درصقملا

 دارفإلاو ريكنتلاو فيرعتلا يف عوبتملا ةقفاوم نم تعنلا َّيِلو

 .ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو

 : لثم ةفرعمل اعبت ةفرعم نايبلا فطع نوكي امكو

 ("”دمع صفح وبأ للاب مسقأ "4

 "”ههضعب عنم ىلإ ُتفتلُي الو ؛ةركنل اًعبت ةركن نوكي ''ادقف

 :هدعبو .هناويد يف سيلو ؛ةبؤر وأ .ةبسيك نب هللا دبع هلاق زجر نم تيبلا )١(
 ربد ال و بقل نم اهسمام

 .صفح يبأل ناب فطع رمع نأ ىلع (رمع صفح وبأ) :يف دهاشلا
 ليقع نباو 7١/9 شيعي نباو 7١١ مظانلا نباو ١١4١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 58١7/9 ةنازضلاو ١١6 /8ر ١" ينيعلاو ١ا/ا/؟

 .(دقو) ماو لصالا يف 0(«

 يسرافلاو نويفوكلا هزاجأ دقو ؛نييرصبلا بهذم عنملا نأ نيبولشلا معز (؟)
 مهعبتو ينرمشألا رلنا .هنباو مظانلاو روفصع نباو ينج نباو

 .حراشلا



 تنااتالتع
 )١( من #24 مر محلا مص د ََ 1 5 7 .
 . «« وز وكرم رجس ني دقوب» : ىلاعت هلوق ليلدب ؟ كلذ

 :نيعضوم يف الإ ةيلدبلاب هيلع مكحي نأل حلاص وهو
 اي :لثم ىدانم عوبتملاو ةفرعم ''اًدرفم عباتلا نوكي نأ :لوألا

 نوكي هنأل ءمضلا ىلع هؤانب مزلل الدب ناك ول ْذِ ؛ رمعي انمالغ

 .: هلوق ١ رمعي انمالغاي ' لثمو «ءادنلا فرح راركت ةين يف

 ""اًبرح اًنيحت ْنأ للاب اًمكذيعأ اًلْوَنو سمش دبع اًئيوخأ ايأ 6١"

 امهالكو (ةرجش) ل نايب ففطع (ةنوتيز) ف 8*5 :ةيأآلا رونلا ةروس )١(

 .نبتركن
 .(اًبرعم) ةدايز ظ يف (؟)
 ىفطصملا مع نبا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب بلاطل ؛ليوطلا نم تيبلا (9)

 يف مهضعب نيبو هئيب ةاحالم ترجفردب موب ةكم رافك شيج يف ناك يل
 رظنا .اًردب رضحي ملو ةكم ىلإ داعف ءشيرف نود يبنلل مشاه ينب ءالو

 ,0 م اشه نبال ةريسلا

 اذكو ءبلاط يبأل هنأ بلاط يبأ ناويد حرش يف بلاطملا ةياغ يف دروو
 حيحص ريغ اذهر "غم ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا هبسن

 ىلت ىلع اهيف ىكب ةيردب ةديصقلاو ؛ةثعبلا نم رشع ةئس يفوت بلاط ابأ نإن
 .راصنألا نم رأثلاب ذخألا ىلإ اهيف اعدو ءردب

 نايب فطع سمش دبع نأ ىلع (الفونو سمش دبع انيرخأ) :يف دهاشلا

 رذعتل نيلدب امهنوك انه زوجي الو .(دبع) ىلع فوطعم (الفون)و ءانيوخأل
 (الفون)و لماعلا راركت ةين ىلع لدبلاف ١ الفوناي :لاقي الف (الفون) يف كلذ

 .بصتنلا رهاظ تروصتم

 حرشو 7١ مظانلا نباو ١١417 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 47 بلاطملا ةياغ
 ةفحتلا حرش دهارش حرشو 4 ينيعلاو 60 ليلعلا ءافشو ؟97 ةفصصتلا

 .074 /؟ماشه نبا ٌةريسو ١67 /؟ رردلاو 5١/5 عمهلار 545



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 - كذا

 فيرعتلل (لأ) '”نم اًيلاخ فوطعملا نوكي نأ :يناثلا
 : هلوقك ءاهب ةنورقم ةفص هيلإ فاضم اهب فّرعم هيلع فرطعملاو

 ")اَعوُقُو هَبقرت ٌريطلا هيلع رشب ّيركبلا كراتلا نبا انأ 0١”

 ةين يف لدبلا ْنأل ؛؟"”ءارفلا دنع الإ ةيضرمب ُهُتّيلدب تسيل

 نأ انمدق انأل ؛رشب ىلإ فاضُي نأ حصي ال كراتلاو ؛لماعلاراركت

 .(نم) لدب (نع) ظ يف )١(
 (اًفركع) لوصألا يفو .يدسألا يسعقفلا ديعس نب راّرملل ؛رفاولا نم تيبلا (1)

 .(اًعوقو) لدب
 زوجي الو ؛يركبلل نايب فطع (رشب) نأ ىلع (رشب يركبلا) :يف دهاشلا

 انأ ريدقتلا نوكي نأ مزليف ؟لماعلا راركت ةين ىلع لدبلا نأل ؛الدب هلعج
 ةفصلا نأ نم ةفاضإلا باب يف فرع امل ؛زوجي ال اذهو ءرشب كرانلا
 هيف ام ىلإ فيضأ ام وأ (لأ) هيف ام ىلإ الإ فاضت ال لأب تناك اذإ

 .(لأ)

 زوجي هيلعو ؛ملعلا ىلإ لأب نرتقملا فصرلا ةفاضإ يسرافلا و ءارغلا زاجأو
 باتك ىلع هتيشاح يف ملعألا لاقو .كراتلا نم الدب رشب لمج امهدنع

 .هنم الدب وأ هيلع نايب فطع (يركبلا) ظفل ىلع (اًرشب) يرجأو» :هيوبيس

 هلألو ؛فاضملا مسالا نع هدعبل كلذ زاجو «ماللاو فلالا هيف نكي مل نإو
 .ةعوبتملا يف زوجيال ام هيف زوجي عباتلاو .عبات
 "ا/ بيدالا ةحرفو 184 ةرصبتلاو ١1١/١ لوصالاو ١/*4 ملعألاو هيوبيس

 يوذ رئاصبو١؟" لصفملاو 59١ ةفحتلا حرشو هؤأل 22865 ةدمعلا حرشو

 4780/7 دعاملاو 54 ليلعلا ءافشو ٠١" " مظانلا نب راو 70١/9 زيبمتلا

 ١1١/4 ينيعلاو 7١ مظانلا نباو ١4/7 ليقع نباو ١87 / يدارملاو
 رردلاو 155/5 عمهلاو 197/7 ةنازخلاو 544 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 ١. "ا

 .47//# ينومشألاو 456/5 دعاسملاو 188/# يدارملا :رظنا (*)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يحد

 نورقملا ةفاضإ نمو ءاهنم راع ىلإ فاضت ال لأب ةنورقملا ةفصلا
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 2 كلام وبا ةيفلا حرش
 قسنلا فطع

 دوب ٌقَدص نم صصخا :لثم عبْنُم يفرح طّسوتب عباتلا وه

 .ءانثو

 ةتس فطعلا فورح نم ىنعملاو بارعإلا يف كْرَشِيو

 .ءافوو ندم كيف :وحن (وأو فمأو : ىتحو «ءافلاو ءمثو .راولا)

 (نكلو الو لب) ّيهو ؛هدحو بارعإلا يف كّرَشُت يقاوبلاو
 نيجتحم (سيل) نويفوكلا دازو .الط نكل ''”ؤرما دبي مل :لوقت

 هلوقب

 "”ُبلاغلا سيل ٌبولغملا ٌمرشألاو ُبلاطلا هلإلاو ٌرفملا نيأ -

 .(نمأ) ظ يف )010

 اي كربا ليفلل لاق هنإ لاقيو .يريمحلا بيبح نب ليفن امهلاق زجر نم ناتيبلا (؟)
 .ةبعكلا ىلإ لوصولا لبقي ملو كربف .مارحلا هللا دلب يف كنإف دومحم
 وأ ةفشلا وأ فنألا قوقشم :مرشألا .أجلملاو جرخملا :رفملا :تادرفملا

 امو .ةبعكلا هوزغ يف ةفورعملا ةصقلا بحاص ةهربأ انه دوصقملاو ءنذالا
 نم هللا هاجنو ؛هفنأ قشف اهنم رجح هباصأ دقو «ليبابألا ريط نم هباصأ
 .ملعأ هللاو .ةصقلا هموق ربخيل توملا

 ةلزنمب نييفوكلا دنع فطع فرح سيل نأ ىلع (ٌبلاغلا سيل) :يف دهاشلا

 حراشلا ركذ دقو .بلاغلا ال :ريدقتلاو .بولغملا ىلع َبلاغلا ٍتَفظَع (ال)
 .هايإ ؛هريدقت مهدنع ربخلاو هل نييرصبلا حيرخن

 ءافشو ٠١4 مظانلا نباو #١5 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "477/7 ليهستلا حرش

 19١. /؟ رردلاو 1/١ عمهلاو ١١7/4 ينيعلاو /78 ليلعلا



 ديال
 ًالصتم اًريمض اهربخو ؛«سيل مسا (بلاغلا) لعجن '”نحنو

 هلوق يف فذح امك ؛هلاصتال فذح مرشألا ىلع اًدئاع

 (7هلِجاع ناك امريخلا ٌزيخو ٌءاوَض اهيانسو اهوحل نم اهُّتمعطأف -* 0*

 .ةبعم الو بيترتل ال .عمجلا قلطمل نيققحملا دنع (واولا)ف

 .قباسو .؛هذعب ورمقو ديز ءاجك .مكحلا يف ٌقحال اهب فطعيف

 لوصح نمز يف عوبتملل قفاوم بحاصمو :هلبق ررمعو دي ءاجك

 .هعم ورمعو ديز ءاجك .كارتشالا

 ؛هعوبتم ينغي األ يذلا يفطعب درفنت ل :واولا صتختو

 .نارضاح ديعسو دعسو «ىنباو اذه ٌفطصا :وحن

 تبرض اًديزك .هريغو لاغتشالا يف يبنجأ ىلع يببس بفطعبو

 .هموقو كمرقب ترازوف اًدلاخو ءهاخأو اًرمع

 َلَع اظِفَخط لثم .هفدار وأ لوألا هنمضت ام ٍفطعبو

 .(نحن) لدب (وحنو) ظ يفو .نييرصبلا ينعي )١(

 (اهتمعطأف) لدب(انمعطأف) :يورو .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (؟)

 .مانسلا محش هانعمو (اهمانس)لدب (اهفيدس)و

 ريمض اهربخو ؛ناك مسا (هلجاع) نأ ىلع (هلجاع ناك) :يف دهاشلا

 يف ريمضلا فذحل اذهاش حراشلا هدروأ دق و ,هلجاع هناك ريدقتلاو فوذحم

 زوجي ليقو .نييرصبلا جيرختل اًديبأت ؛قباسلا دهاشلا يف (بلاغلا سيل) : هلوق

 .هيف دهاش الف هيلعو ءريخل اًربخ هلجاع نوكيو ؛ةدئاز (ناك) نوكت نأ
 دهاوشو 4 ينيعلاو ٠١4 مظانلا نباو ”45/# لبيهستلا حرش

 ."6 حيضوتلا



 5 ا 5 لكم و ”«نّطْسُوْلا ورككصل رلكملاو تاراكملا

000 

 هلوقك ؛هليدع وأ فرظب اهفوطعم لصف زاوجيو

 "غن اهّميدأ اًمويو ٍبْصَع ٌلاٍةيدرأ لثمك اهارت اًموي "14

 ْمِهِنْلَح ْنِمَو دك ْمِسِدْل ِنْب ْنِم اَلَمَجَر ىلاعت هلوقكو
 (4) جاك دس
 03 هادم

 يف ةنمضتم يهو (ةالصلا) واولاب فطع دقف 178 :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(
 ,راولا هب صتخت امم اذهو (تاولصلا) هيلع فوطعملا

 فدارم وهو (اجاهنم) واولاب فطع دقف 154 :ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)
 .اضيأ واولا هب صتخت امم رهو (ةعرش) هيلع فوطعملل

 ,شئاف اذ ةمالس اهب حدمي ةديصق نم نرميم ىشعألل حرسنملا نم تيبلا (*)

 .(سمخلا ةيدرأ هبشك) :ناويدلا ةياورو
 :لمنلا .ضرألا هجو :ميدألا .دوربلا نم برض :بصعلا تادرفملا

 رسكب) :سمخلا .ةبوُدجلا نم مّشهت اذإ ضرألا هجو لمن :لاقي ؛داسفلا

 .نمبلا دورب نم برض (ءاخلا
 واولا نيب (اموي) فرظلاب لصف دقن (اهميدأ اًمريو ...اهارت) :يف دهاشلا

 .زئاج رهو (اهارت) يف ءاهلا ريمض هيلع فوطعملاو (ميدأ) اهفرطعمو

 حرشو ١774 ةيفاشلا ةيقاكلا حرشو 540 ١/ صئاصخلاو 18” ناريدلا
 ١١154 (سمخ)و 46 (مدأا) ناسللاو 84/١" رحبلاو 556 ةدمعلا

 .١445(لغن)و

 (اًدس) ىلع واولاب ةفوطعم ةيناثلا (اًدس) نأ ىلع .4 :ةيآلا سي ةروس (5)

 .(مهفلخ نم) رورجملاو راجلاب اهفوطعمو واولا نيب لصف دقو «ىلرألا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرود

 ْ 1 نس
 هيلع فوطعملا ىلع اهتوطعم عم اهميدفقت ن2

 : مكحلا نب ديزي لوقك ؛''”اًرارطضا

 "'يوعرُمب اهنع سل انالث ًالاصخ  ًةميمنو ٌةَبيِغ اًشحُقو ٌتعمجب 0
 (6) عطر كلم( شع رز 11 رسام نول

 5م مكحلمرأو كيور اوحسنأو#» :لثم ؛رارجلا ىلع رورجملا ابنا ؟”رارجبو

 .(زوجيو) م و لصألا يف )0010

 .(ارارضا) ظ يف ()
 ةلودلا ءارعش دحأ ؛يفقثلا صاعلا يبأ نب مكحلا نب ديزيل ليوطلا نم تيبلا (؟)

 : يورو .هبر دبع نب ديز ىلإو هبلإ بأ يايرحسلا هبسنو .ةيومألا
 ثالث)ر (لاصخ ثاللث)و (لالخ ثالث)و (اًنالل ال المخ)و (ًالخبو تعمج)

 .(يوعرت نهنع تسل لاصخ
 ىلع (اًشحف) اهفرطعم عين اولا مدق ثيح (ةبيغ اًشحفو) :يف دهاشلا

 : ينج نبا لافو .اًسشحفو ةميمنو ٌةبيغ تعمج لصألاو (ةبيغ) هيلع فرطعملا

 .(مم) ىنعمب واولا نإ
 نبا يلامأو 5817/١ لوصألاو 987/5 صلئاصخلاو 71 ةدمعلا حرش
 ةنارخلاو 45/7 ينيعلاو 787 44١. ليلعلا ءافشو ١/ا//١ يرجشلا

 140/١. رردلاو 7١١/١ ممهلاو 4947 ١/446
 .(زوجيو) م يف ع

 .5 :ةيألا ةدئاملا ةروس (6)

 ريثك نبا ةءارق يهو .راوجملا ىلع (مكسوؤر) ىلع واولاب اًفطع (مكلجرأ) رجب
 ,؟؟7؟ تاءارقلا ةجح .ركب يبأو ةزمحو ورمع و

 فاحتإلا .حتفلاب (مكلجرأو) بوقعيو يئاسكلاو رماع نباو عفانو صفح أرقو
 ناثإ هدرا

 فوطعم وه :ليف» :585 - 784/١ نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا يف لاقو
 نيبعكلاب لسغلا ّذح امل هنإف ءلسُملا ىلع لد ديدحتلا نأ الإ سوؤرلا ىلع

 .يديالاك لسغ هنأ ىلع ّلد ؛قفارملا ىلإ يديألا يف لسغلا ّدحح امك
 - تحسمت :لاقي هنمو .«لسغلا ىلع عقي ةغللا يف حسملا :ليفقو



 -يد نبا ةيفلأ حرش كلام نبا ةيفل حرش

 7 8 ) و ) 0 “1 0 -

 ٌبَضرحجب مهلوقكو 49 يع روحو# 6 سانو ران نينو
 :هلوقكو ؛ ”برغ

 7 رق كاب ىف نئلانأ يمك 001

04 

 نأشلا اذه نم ناكو - :يراصنألا ديز وبأ لاقو .تأضوت :يأ ؛ةالصلل

 وه لجرلا يف حسملاب دارملا نأ ةئسلا تنيبف «لسفلا فيفخ حسملا - ناكمب
 ,771 - 77١/١ نآرقلا بارعإ لكشم رظناو .؛لسفلا

 ىلع (ران) ىلع فرطعم هنأ ىلع (ساحن) رجب ."8 :ةيآلا نمحرلا ةروس

 نصيحم نبا مهقفاوو حؤرو ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق يهر .رارجلا
 897 تاءارقلا يف ةجحلا .نسحلاو يديزبلاو

 ظارش امكيلع لسري) ةبآلا لوأ (ظاوش) ىلع اًمطع عفرلاب (ٌسساحنو) نوفابلا أرقو
 "5414-40 /؟ نآرقلا بارعإ لكشمو 61١/7 فاحتإلا رظنا .(ساحنو ران نم
 .راوجلا ىلع (ريط محل) ىلع اًنطع (روح) رجب .71 !ةيآلا ةعقاولا ةروس

 .رفعج وبأو يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو

 فوذحم هربخ ءأدتبم (روح) نأ ىلع عفرلاب (نيع روحو) نوقابلا أرقو
 مهيلم فوطي :يأ (نادلو) ىلع فرلطعم (روح) نأ وأ هروح مهل :هريدقت

 "م1 /؟ رشنلاو 21١0/75 فاحتإلا رظنا .روحل ةفص (نيع) ءروحو نادلو

 ,01 7/7 نآرقلا بارعإ لكشمو

 .بفل راوجلا ىلع تّرج اهنكل ؛عوفرملا (رحج) ل ةفص (برخ)

 :هردصر .سيقلا ئرما ةقلعم نم ؛ليوطلا نم ثببلا
 ٍهِلْبو نينارع يف اًريبث نأك

 .(هقدو نيئافأ يف اًنابأ نأك) ناويدلا يفو (نينارع يف اًنابأ نأك) :يورو

 لوأ :هلبو .نينارع.ةعبرأ اهنإ توقاي لاق ةكمب ةلبجأ ةدع :ريبث :تادرفملا
 .ةرونملا ةئيدملا ةيحان ميصقلا ةقطنم يف ةَيِرَض برق نالبج :نابأ .رطملا

 ءاسك :داجب .رطملا بورض :هقدو نينافأ .ضيبألاو دوسألا نابأ امهو

 .فتلم :لمزم .منغلا فوصر لبؤلا ربو نم ذخؤي ططخم

 ءهقح ناكو ءرورجملا (داجب) ل ةرواجملا ىلع هرجب (لّمزم) :يف دهاشلا



 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 هلوقكو

 "'"سلجلاو باتقألاو لخرلاو ِسْنَملا ٌرماضلا اذ اي حاص اي "61

(01) 

 ال اًريدقت (سانأ) هترواجمل ٌرج هنإ :ليقو .عوفرملا (ريبك)ل ةفص هنأل عفرلا
 ريبك !:بيكرتلا لصأو ؛هب قلعتل (لمزم) نع ريخأتلا هقح يذلا ؛(داجب)ل

 ,ةم9 يطريسلا اهركذ ىرخأ تاجيرخت هيفو .داجب يف لمزم سانأ
 ليلملا ءامشو 4١/١ يرجشلا نبا يلامأو 147/١ صئاصخلاو ١58 ناويدلا

 4١/4 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 54 /*و 7717/7 ةنازخلاو 4

 4١, .40/" لماكلاو 7" /8و1/١١1/ر

 هزجع يور دقو .يلهاج رعاش ؛يسودسلا ناذول نب ززخل لماكلا نم تيبلا
 .دهاشلا اهيف اهلكو (ساتقألا) لدب (داتقألا)و (عاسنألا يذ) :تاياور ةدع

 رعاش وهو ؛يمرزخملا رجاهملا نب دلاخل رخآ تيب عم يناغألا يف هبسنو
 .يمالسإ
 ام :لحرلا .ةديدشلا ةقانلا :سنعلا .نطبلا فيفخلا رماضلا :تادرفملا

 .رفاسملا عاتم وأ ؛هربغو بشخ نم لمجلاو ةقانلا ىلع بركرلل ذختب
 تاودأو ؛هيلع لمحلل ريعبلا رهظ ىلع عضري ام وهو .بتق هدحاو :باتئالا
 يذلا ءاسكلا :سلحلا .لحرلا بشخ :داتقالا .اهلابحو اهقالعأ نم ةيناسلا

 .لحرلا رثأ هيقيل ؛لحرلا تحت ناويحنا رهظ ىلع عضوي
 .ةفاضإلاب رورجملا (سنعلل) راوجلا ىلع اهرج ثيح (لحرلاو) :يف دهاشلا

 (اذ) ةراشإلا مسال ةيفصولا ىلع عرفرملا (رماض) ىلع ةفوطعم لحرلا نأ عم
 سنعلا ٌرماضلا لجرلا اذه اي ريدقتلاو ءءادنلا ىلع عفر لحم يف ينبملا

 لوصوم (لأ) نأ ىلع .هسنع ترمض يذلا اذه اي :ريدقتلا : ليقو .لخرلاو

 ةفاضإلاب رورجم (سنعلا)و (لأ) ىلع هروهظ رذعتل هدعب ام ىلع هبارعإ رهظف
 (رماض) ىلع فرطعم وهو ءراوجلا ىلع (لحرلا) رجف ؛نيلامملا يف

 . ىنعملا ةبسانم مدعل (سنعلا) ىلع سيلو ١عوفرملا

 ةفص عقو (سنملا) ىلإ فاضملا (رماضلا) نأ تاجيرختلا هذه ببسر
 بجو ةفاضم تناك اذإ ىدانملا ةفصو ءايب ىدانملا ةراشإلا مسال



 حر كلام نبا ةيفلأ حرش
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(000 
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 لجر قّدصت» :4 هلوقك .سبللا ّنمأ ْنِإ اهفذح ”زاوجبو
 0 عاص نم 17 عاص نم همهرد نم ا

 ريغ ةفاضإلا نأل ؛اعوفرم (سنعلا) ىلإ فاضملا (رماضلا) ءاج دقو ءاهبصن

 .اذهل هب دهشتساو هيوبيس ةياور يهر .ةضحم
 :بحاص ىنعمب ىدانملا (1ذ) نأ ىلع رجلاب (رماضلا) نويفوكلا دشنأ دقو

 امل ثيبلا يف دهاش الو رورجم ىلع فولطعم هدعب امو (لحرلا) نوكي هيلعو
 .حراشلا هدروأ

 وهو (ادراب ءامو ائبت اهتفلع) باب ىلع هيوبيس ةياور يفاريسلا جرخو
 780-5918 ١/ ةنازخلا يف اهريغو لاوقألا هذه رظنا .نيمضتلا
 440 .؟12 بلعث سلاجمو 5؟؟/4 بيفتقملاو 05/١” ملعألاو هيوبيس

 حرشو 7١١/5 يرجشلا نبا يلامأو 417/١ لوصالاو 707/7” صئاصخلاو

 .6816/؟ دعاسملاو 8/7 شيعي نباو 14+ ةدمعلا
 .(زوجيو) مو لصألا يف
 .(هايلد) ظ يف

 21١7 "٠١ /ال (ةقدصلا ىلع ثحلا) يف ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه

 28 هللا لوسر دنع انك :لاق «ليوط ثيدح نم هيبأ نع ريرج نب رذنملا نع
 .هبوث نم .همهرد نم هرانئيد نم لجر قدصت» :لاق نأ ىلإ ءراهنلا ردص يف

 ىلع ضيرحتلا باب) يف يئاسنلا هجرخأ و .ههرمت عاص نم ءهرب عاص نم
 نع "094/4 هدنسم يف دمحأ هاورو .ملسم ظفلب 7 - ال6 /6 (ةقدصلا

 لاق .ءراهنلا ردص يف هت هللا لوسر دنع انك :لاق هيبأ نع ريرج نب رذنملا

 قدصت دقل» :لاق نأ ىلإ ...ةءابعلا وأ بايثلا يباتجم ةارع ةافح مرق ءاجف

 : لاق ىتح ؛هرمت عاص نم هرب عاص نم .هبوث نم همهرد نم هرانيد نم لجر
 الا" /5 دعاسملا و 55١ ةدمعلا حرش رظناو .ثيدحلا .«..ةرمت قشبولو)

 نمأل (هرائيد) ىلع تافوطمملا نم واولا فذح :ثبدحلا يف دهاشلاو

 نمو هرب عاص نمو ؛همهرد نمو هرائيد نم لجر قدصت ربدقتلاو ؛سبللا
 .هرمت عاص
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 4«َكدَمَم َكَيََت َكَنلَمط : لثم ٍلاصتاب بيترتلل (ءافلا)و )١( م اص خس مس م سالب ص مل
 هلوق يف نامسفلا عمتجاو ها[ دف اهب فوطعملا نوك رثكألاو

 ام فطعب ءافلا ٌصتختو 4''2ُةَئْْدَأَد لوسيل َبوَعِْو ئصعَت» :ىلاعت
 ديز ٌبضغيف ريطي يذلا :لثم .ةلص وه ام ىلع ةلص نروكي ال

 لجأل ةدحاو ةلمجك اهدعب امو اهلبق ام لعجت ءافلا ّذِإ ؛ بابذلا

 .بابذلا ٌديز ْبَضْعَي ري نإ يذلا :تلق كنأكف .'"'ةيببسلا

 2 9 كوتف» :لثم ؛خارتب ىنعملا يف بيترتلل (مث)و
 25 ىسوم انين ّمث» : لثم (ركذ بنيترتل ئتأن دقو 4 يي

 هلوقك ءافلا عقوم عقت دقو ."”'يًماَت

 (""يرطضا مث بببانألا يف ىرج ج اجعلا تحت َينيَدّرلا ٌرهك -"ه4

2 

 ا ؛ةيألا راطفنالا ةروس )١(

 تدافأ دقو ؛ءافلاب (ىصع)ىلع (انذخأ) فطع 1١5 ؛ةيألا لمزملا ةروس (؟0)
 .هنع ببسمو نايصعلا دعب ذيخالاف ؛ةيببسلاو بيئرتلا

 ديز بضغيو ريبطي يذلا :ليقف ءاهريغ وأ اًواو ءافلا عضوم لعجج ولو (9)

 ىلع دئاعلا نم ولخت (ديز بضغي) ةلمج نأل ؛ةرابعلا حصت مل ؛بابذلا

 نأل ؛ةلصلا ىلع اهب فطعت نأ حصي الف (ديز) رهاظلا اهعفرل ؛لوصوملا

 حلصت ال ةلمجلا هذهو ؛ةلص هعوقو حلصي نأ ةلصلا ىلع فطعي ام طرش
 .طبارلا ريمضلا مدعل

 .الصتم سيلو ةياوغلا دعب لصح ءابتجالانإف 17١ ١١7 :ناتبألا هط ةروس (54)

 بيترتل ةيآلا يف (مئ)ف .ظ يف (امامت) درت ملو ١184 :ةبآلا ماعنألا ةروس (0)

 يخارتلا ىنعم ديفن الو ءركذ
 )١( ليقو .جاجحلا نب ةيراج همساو :يدايإلا داود وبأ هلاق .براقتملا نم تيبلا :

 .(جاجعلا تحت) لدب (فكالا نيب) :ديمح ناويد ةياورو ءروث نب ديمحل 2 -



 ه2 كلام نبا ةيفلإ حرش
 2ع 9 عل ع َىِرلَو> :لثم ءاهعقوم ءافلا عمقت دفو

 نع

 هلوقك ليوأتب ولو لك ىلع ضعب فطعل (ىّتح)و
 "”هاقلأ ُهَّلعَن ىّبح َدازلاو ُهّلحر َفْقِحُي ئك ةفيحصلا ىَقلأ 9

 مْرَمُت ةأرما يهو :ةئيدُر ىلإ ةبسن كلذب يمس ؛حمرلا :ينيدرلا :تادرفملا -

 .رهمس همساو ءاهجوز ىلإ ةيرهمسلا حامرلا تبسن امك ؛حامرلا
 دقع نم نيتدقع لك نيب ام يهو ؛ةبوبنأ اهدرفم :بيباثألا .رابغلا: جاجعلا

 .بصتلا

 نال ؟بيقعتلا تدافأن ؛ءافلا عقوم (مث)تعقو دقف (برطضا مث) :يف دهاشلا
 .هنع خلارتي ملو .ةرشابم زهلا بقعأ بارطضالا

 08/١ يناعملاو 4” ديمح ناويدو 7947 هرعش نم ىقبت امو يدايإلا داود وبأ

 تايبأ حرشو ١١9 ينغملاو ١١5 ةدمعلا حرشو ١1١8 ةيفاشلا ةيفاككلا حرشو

 مظانلا نباو 1917/9 يدارملاو 477 ينادلا ىنجلاو 5” /” يدادغبلل ينغملا

 1944 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 444/1 دعاسملاو /87 ليلعلا ءافشو 5
 رردلاو 19١/7 عمهلاو 6٠" ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١١/4 ينيعلاو

 ١., 74 /؟
 تعقو (ءاثغ هلعجف) ةميركلا ةيآلا يف ءافلاف 80٠.4 :ناتيآلا ىلعألا ةروس )١(

 هل هللا تابنإ بقع اًسباي ءاثف نوكي ال بشعلاف ؛يخارتلا تدافأف ؟ مث عقوم

 .تقو دعب امئإو ؛ةرشابم

 رعاش ؛يرازنلا حيسملا دبع نب ريرج همساو «سملتملل ؛لماكلا نم تيبلا (0)
 .دئنه نب ورمع ةريحلا كلم عم دبعلا نب ةفرطر هتصق ىلإ ريشي ؛يلهاج
 ديعس نب ناورم وهو «يوحنلا ناورم وأ ؛ءيوحنلا ناورم وبأ هلاق :ليقو

 ليلخلا باحصأ دحأ وهو ؛ةرفص يبأ نب بلهملا ىلإ هن يهتني ؛يوحنلا
 .وحنلا يف نيمدقتملا

 ةفيحصلا ىلع (ىتح) ب هلمن فطع دقف (هلعن ىتح دازلاو) ؛يف دهاشلا

 - ضعب لعنلاو .هلقثي ام ءاقلإ اهريغو ةفيحصلا ءاقلإ نم دارملا نأل ؛دازلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش و

 .هلعن ىتح ُهلقثُي م ىفلأ ىنعملا

 ىتح ٌنسانلا تام :لثم هيلع فرطعملل ةياغ الإ '”نوكي الو
 .ةاسالا

 ْمِهَتَرَدْنَأَ ْمِهِتَلَع اوس :لثم ؛ةيوستلا ةزمه دعب 0 (مأ)و
 كير وحن ؛(يأ) ظفل نع ينغُت ةزمه دعب وأ .' "عمر مل زأ

 دير .كدنع نيلجرلا يأ ا 2 ةثءنأ نسحي ذإ ؟ 'ررمع مأ كدنع

 هلرتك علل 0 نإ هذولا تلد" نتورك روق مأ

 حرش يف يطوبلا ركذو .دازلاو ةفيحملل صقنلا يف ةياغ لعنلاو .هلقثيام د

 1١/١" تاجيرخت ةدع ينغملا دهاوش

 ىلع عفرلاو .قبس ام ىلع اًمطع بصنلا :هجوأ ةثالث (هلعن) يف زوجيو
 (ىتح) نأ ىلع رجلاو .ءادتبالل (ىتح)و ؛هربخ (اهاقلأ) ةلمجو «ءادتبالا

 صصخمملاو 477 ةرصبتلاو 0١/١ ملعألاو هيوبيسو "77 سملتملا ناويد
 0817 ,241/ ينادلا ىنسلاو 187 ينابملا فصرو 5١4 ةدمعلا حرشو 4

 ١9/8 شيعي نباو 744 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 014/١ يجاجزلا لمج حرشو

 467/5 دعاسملاو ”7٠١١/7 يدارملاو 5١5 مظانلا نباو 577 ليلعلا ءافشو

 ,4/١٠1١و 440 ١/ ةنازخلاو "64 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١74 /4 ينيعلاو

 ٌجاجحلا مدق :لثم ءصقن وأ ؛لثم امك «ةدايز يف ةياغ نوكي اهب فوطعملا )١(
 .ةاشملا ىتح

 ٠١, :ةيألا سيو ” ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 ؛ةدحاو ةزمهب (مهترذنأ) نم ةفوذحملا ةيوستلا ةزمه دعب اهعوقرل ةفطاع مأف
 60/١ 5١0/719 بستحملا رظنا .نصيحم نبا ةءارق يف امك ءاهنع مأب ءانغتسالل

 روهمجلا ة ءارق ىلع ةفطاع يه اذكو ١/ ١4. يربكعلاو 77/١ فاحتإلاو
 .ةيوستلا ةزمه تابثإب (مهترذنأ)

 .(لوقلا) ظ يف (*9)

 .(ءارلا طوقسب (امبو) ظ يف (4)



 5 نبا ةيفلأ حرش كلام نبأ 1

 ("'نامئب مم 0 كر ل ال حلا

 هلوقكو «©ءاش ل ْمأ لبأل اهنإ : لثم

 منهج مَ ةنج يف ْمأ كلائه ينعيجض مانملا يف ىَمِيلَس ٌتيلف ١"

 .(رهلا) ظ يف (1)
 اهيف لزغتي ةديصق نم ؛يموزخملا ةعيبر يبأ نب رمع هلاق .ليوطلا نم تيبلا (1)

 :ناويدلا ةياورو ؛ةحلط تبب ةشلاعب

 نامشب مأ ٌرمجلا ٌتيمر عبسب بساحل ينإو يردأ ام هللا وف

 .هسفن دصقي (نيمر) لدب (ُثيمر) :يررو

 , عبسبأ لصألاو ٠ سبللا نمأل ؛ ةلصتملا

 6٠/١ بستحملاو ؟44 /” بضتقملاو 486/١ ملعألاو هيوبيسو ؟04 ناويدلا

 حرشو ١١١6 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشور 788/19 575/١ يرجشلا نبا يلامأو

 4602/5 دعاسملاو 184/8 شيعي نباو 7١ مظانلا نباو 7٠١ ةدمعلا

 4/١" يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 141/4 ةنازخلاو ١145/4 ينيعلاو
 ١/"١187. رحبلاو ١9/86 /؟رردلاو !"؟/؟ عمهلاو

 عمهلاو ١4 ينغملاو ١514 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4194/١ بستحملا (6)

., 

 ىدل) :ناويدلا يف هزجع ةياورو .ةعيبر يبأ نب رمعل ؛ليوطلا نم تيبلا (4)
 لوقيو .ةياورلا هذه ىلع دهاش الو (ملهج يف وأ ءارضخلا ةنجلا

 يهرو .(مائملا) لدب ينعي (تامملا يف) ةحيحصلا ةياورلا :ينبعلا

 .ىنعملل بسنألا
 درجمل اهنأل لب ىنعمب ةعطقنم (مأ) نأ ىلع (منهج مأ) :يف دهاشلا
 58 .هللاب ذايعلاو .مدهج يف لب :يأ .ءبارضإلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 رع ماعطإ : هتك :لثم ءرييختل اّمإ اهب فطعي (ؤأ)و

 37ه كرمت وأ زهئَونك وأ كيم نم ام َِسْوَأ نب نيكس
 هم سل اهدا : لثم ؛ةحابإل اّمإو

 .ماهبإل اّمإو اه لو ُهَلَد اَِقَف وأ اًيِنَغ ْنْكَي نإ» :لثم
 امإو "76 ني ف ٍلكَص يف ْرأ ىَدُه لمآ مك وم ل

 (47يذ دع صمم َوَأ اًموَي اَننِل اولات» ؛ُكشل

 469 تدرب زأ أ كأي لِ هكا :لثم بارضإل اناو
 ”'هويلا حرب الف كلذ 4 وأ ديز ىلإ بهذأ : ىكَحو ؟”ءارفلا هركذ

 اهلمحل عماسلا دجي ال نأب سبللا ّنِم ١ اذإ واولا تبقاع امئرو

 :هلوقك ءاججرخم واولا ىنعم ريغ ىلع
 (0!ِرَدّق ىلع ىسوم ُهبر ىتأ امك اَرَدَق هل تناك وأ ةقالخلا ءاج "7

 نباو 51١ ةدمعلا حرشو ١714 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 44” ناويدلا تاقحلم -

 ١0١ /* ينومشالاو» 5 حيرصتلا حرشو ١47/4 ينيعلاو 75١8 مظانلا

 م8 :ةيآلا ةدئاملا ةروس )١(
 0 ؛ةيألا ءاسنلا ةروس (؟)

 54 ةبآلا أبسلا ةروس (9)

 .11" :ةبآلا نونمؤملاو ١4 :ةيآلا فهكلا ةروس (4)

 ١57 :ةيألا تافاصلا ةروس (4)
 .؛ةيبرعلا يف هتصص مم ريسفتلا يف كلذك .لب ىنعم ين انهاه وأ: :لاق )١(

 ,؟87/؟ نآرقلا يناعم

 .145/؟ حيرصتلاو ١17١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (1)

 لان) :ناويدلا ةياورو ؛زيزعلا دبع نب رمع حدمي ءريرجل طيسبلا نم تيبلا (4)
 .اهيلع دهاش الو ( ... تناك ْذِإ ةفالخلا

 -سبللا نمأل ؛واولا مقومب تعتو (وأ) نأ ىلع (تناك وأ) :يف دهاشلا



 -ينج كلام نبا ةيفلا حرش

 امإ ّذخ :لثم ءاهلثمب ةتوبسملا 1("'2تإ) دصقلا يف وأ لثمو

 ؛ةذيغبلا انو ةببزقلا
 ناسيك نبال هتقفاوم فّرعُيِل فطاوعلا نع خيشلا اهرحخأ امنإو

 سيلو .هبلع اهميدقت ليلدب ةفطاع اهنرك مدع يف '”يلع يبأو

 ىلع فطاع لخدي الو .واولا دعب اهعوقو ليلدبو ؛«فطاعلا كلذك

 دقو ءهوأو نع ةيناثلا ولخت الأو 56 نأ بلاغلاو .فطاع

 ىنغتسُي دقو ءواولا نعو اهنع ىنغتسُي دقو ءالإب ةيناثلا نع ىنغتسُي

 راض نقر قيانلا ما( امراوب نار ألا ""نتعت هنو نأ نود امهنع

 عم ىلوألا اهميم لدبت دقو .اهتزمه حتفت دقو .واولا نع ةيناثلا

 .اًءاي حتفلا

 وّرْمَع نكل ديز ماق ام :لثم «يفن دعب ٌتبثم (نكل)ب فطعُيو

 .ارمع نكل اًديز ثرضت ال : لثم ١ يهن وأ

 دعبو ءاّرْمَع ال اًديز برضا :لثم هرمألا َدْعَب (ال)ب فطعُيو

 ,اهريغ لامتحا مدعو <

 مظانلا نباو 7797 ةدمعلا حرشو١١؟7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4١5 ناويدلا

 مرشو ١١ ينغملاو 1162/4١و 1840/5 ينيعلاو 5١١/9 يدارملاو 4

 .181/؟ رردلاو 14/7 عمهلاو ١41 يطويسلل ينغملا دهاوش

 ةحايإلاو رييختمل نركتف ءٍناعم نم اهب دصقي اميف (وأ) لثم اهنأ ينعي )١(

 .اهركذ يتلا بابسألل ؛ةفطاعب تسيل اهنكلو .؛ماهبإلاو كشلاو ميسفتلاو
 .ينامرلاو هيوبيسك ةفطاع اهنأب لاق نمل اًفالخ ءدصقلا يف لاف اذلو

 64 ينملار 5١4 /” يدارملاو ١5ا/ ةدمعلا حرش رظنا (؟)

 .(حتفت) ظ يف ()



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرور6د

 ايم .تاشإلا
 ب

 ىلع اهب فطعلا موق زاجأو» :تاهيبنتلا يف خيشلا لاق

 مالك يف المعتسم كلذ 7 ملو) :لاق .ةورمَعال دز اي كالا

 طظافحلا نم وهر ؛ 00 نبا هلامعتسا ركنأ نممو .هب ٌحَتَحُي

 كلذ زيجُيو اذه ملعي خيشلا نم ٌبجعو'''مهب قوثوملا نيعبتتملا
 درف 5 ش :
 ةصالخلا يف

 ضرغ ءاهتنال يهف ةلمج اهب فوطعملا ناك نإ (لب)و

 ّيِهف يهن وأ يفن دعب ناك نإف ءاذرفم ناك نإو «هريغ فانئتساو

 نكأ مل :كلوق لثم ءاهدعب امل هَّدِض لعجو اهلبق ام مكح ريرقتل

 لب اًدلاخ ٌبرضت الو ءاهب ىدتهي ال ضرأ لب .عيبر لزنم يف

 ام ىلإ يهنلاو يفنلا مكح اهلقن '*'دّربملا ةزاجإب ةربع الو ءاّرشب

 عاش ال تناك ديزإ#

 .ئراقلا يفوكلا يوحنلا ريرضلا نادعس نب دمحم رفعج وبأ وه )١(

 رظنا .دودصلاو ءوحنلا رصتخمو ؛تاءارقلا باتك هل (ه١9١ -١51١1)ش اع

 ١4٠ /* ةاورلا هابنإو ١١١/١ ةاعولا ةيغب

 ,58 ةدمعلا حرش (؟)

 دقف .الب فطملا ين ةاحنلا مامإ لوق ىلع علطي مل يدرولا نبا نأ رهظيو

 معزو» !يدارملا لاق .هزاجأ هيربيس نأ امهريغو ينومشألاو يدارملا ركذ

 .«هزاوج ىلع هيوبيس ٌصنو ؛برعلا مالك نم سيل الب فطعلا نأ نادعس نبا
 ”١١١/7. ينومشألا رظناو .577

 : 48 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (؟)
 الت اًنابثإ وأ ءارمأ وأ ءءادن الو ءاّبهن وأ اًيفن نكل ٍلوأو

 ١, 15-094 ها1/ يدادغبلل ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 571غ /* يدارملا رظنا (4)



 يد نبا ةيفلأ حرش كلام نبأ 4

 هلوق وحن ليلدب ءاهدعب
 2( 1 7 , هدأ ا

 ٍداغوأ ريغ مارك ءايلوأ لب ىدعب مصتعت ملانب تمصتعا ْوَل "37

 اهلبق اًمع مكحلا ةلازإل يهف يهن وأ يفن ريغ دعب تناك نإو

 .ررمع لب ديز ءاجك ءاهدعب اّمِل هلعجو هنع ثوكسم هنأك ىتح

 . لصفنم ريمضب لصفاف لصّتم عفر ريمض ىلع ٌَتفطع ْنِإو
 لصافب وأ "”«نببُم ٍلكَص يف ْمُكُزاَباََو رْسَأ رْشك دقل» :لثم . د سرس 0 ركل يس يل من4 راد م

 "هاتْرآَساَ آَلَو انكحَرْشأ مط :لئثم

 (لاكوأ)و (مارك) لدب (ةافك) :يورو .هلئاق فرعأ ملو ؛طيسبلا نم تيبلا )١(

 .(داغوأ) لدب

 مل اذإ هرمأ هافك نم ؛يفاك عمج :ةافك .تأجتلا :تمصتعا :ثادرفملا
 :لاكوأ .ءيندلا وأ ,ءلقعلا فيفخ وهو ءِدْعَو عمج :داغوأ .هريغل هجوحي

 .هريغ ىلإ هرمأ لكي يذلا نواهتملا وهو .لكو عمج
 رورجم (ىّذع) ىلع لبب فوطعم ءايلوأ نأ ىلع (ةايلوأ لب) :يف دهاشلا

 ؛ةدودمملا ثينأتلا فلأب هلاصتال فرصلا نم هعنمل ةحتفلا هرج ةمالعو

 ام ىلإ يفنلا لقني نأ حصي الف «تبثم وهو ؛ءايلوأب تمصتعا لب :ريدفتلاو
 مصتعت مل لب ريصي ىنعملا نأل ؛دربملا ىري امك (ءايلوأ) وهو (لب) دعب

 .رعاشلا ضرغ وه يذلا راختنالا يفاني اذهو .ءايلوأب

 حرشو 5١١ مظانلا نباو ١*7 ةدمعلا حرشو ١14 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١01/5 ينيعلاو ٠١" ةيدررلا ةفحتلا

 ,1857/؟ رردلاو 5/١" عمهلاو 798-761

 ريمضلاو (مكؤابآا) فرطعملا نيب لصف ثيحح 024 :ةيآلا ءايبنألا ةروس (؟)

 .(متنأ) لصفلا ريمضب (متنك) يف هيلع فوطعملا

 فرطعملاو (انؤابأ) فوطعملا نيب لصف دقف ١44 :ةيآلا ماعنألا ةروس (*)

 .(ال) ب (انكرشأ) يف لصتملا ريمضلا هيلع



 كلام وبا ةيفلأ حرش
 بتاتا بي اتت _ب_ب_ ب ب _ب_ببببببباا ال

 امك رعشلا ىلع روصقمب سيلو ءاّيِشاف لصف الب ''ادري دقو
 "74 © َنرْلوألا انزآبا وأ © َتشوُعَمَل نأ :لثم ."”خيشلا لاق

 ةعيبر يبأ نب رّمُع لوقكو

 (هلنر َنْفَسَمَت الملا جاعيك ىتاهت ْرْهُزَو ُتليقأ ْذِإ تلق “4

 .ءاتلاب (درت) :لصألا يف )١(
 ىلع فطعلا رصقي كلم نبا نأ :خيشلا لاق امك» يدرولا نبا ةرابع مهوت (؟)

 حرش رظنا .كلذك سيلو رعشلا ىلع لصاف نود لصتملا عوفرملا ريمضلا
 ١791, ليهستلاو ؛508 ةدمعلا حرشو ؛1؟5437 -1744 ةيفاشلا ةيفاكلا

 ىلع اًروصقم سيل هنإ لاق خيشلا ْنِإ :لوقي نأ ديرب يدرولا نبا لعلو
 .ةرابعلا هذه دعب ةلدألا قايسلو حوضوب هبتك يف كلذ دورول ؛رعشلا

 .ظ يف (نولوألا) درت ملو 41٠448ا/ :ناتيآلا ةعقاولا ةروس (؟)

 لاقو .لصف نود (نوثوعبم) يف واولا لصتملا ريمضلا ىلعواولاب فوطعم (انؤابأ)ف
 .(وأ) ينعي ؛ةزمهلاوه يذلا لصافلل نسح» 58/4 فاشكلا يف يرشخمزلا

 هناويد ةياورو ١ يجرعلل ليفو .رمعل نيتيب دحأ فيفخلا نم تيبلا (4)

 رهزو ىداهت تلبقأذإ تلق

 .(الفلا) لدب (الملا) ىوريو

 :ىداهت .ءانسحلا ءاضيبلا ةأرملا يهو .ءارهز اهدرفم رهز :تادرفملا

 ةأرملا اهب هبشت ؛ةيشحولا ةرقبلا يهو ؛ةجعن اهدرفم : جاعن .اهتيشم يف ليامتت

 :نفسعت .اهائعمب :الملاو ؛ةعساولا ضرألا :الفلا .اهينيع ةعسو لامج يف

 .هيف يشملا ةبوعصل هتيشم يف ليامتي لمرلا يف يشاملاو ؛لمرلا يف نيشم
 عوفرملا رتتسملا ريمضلا ىلع (رهز) فطع دقف (رهزو تنبقأ) :يف دهاشلا

 .زاوجلا ىلع نويفركلا مجتحا هبو «لصف ريغ نم (تلبقأ) يف
 نيب لصف دقف حراشلا هدروأ امل تيبلا يف دهاش ال ناويدلا ةياور ىلعو

 .(ىداهن) لعفلاب (رهز) هيلع فوطعملاو (تلبقأ) يف رثتسملا ريمضلا

 40/١" ملعألاو هيربيسو ١؟؟يجرعلا ناويدو 44٠ رمع ناويد تاقحلم
 -١؟148 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ”85/75؟ صئاصخلاو 498/7 فاصنإلاو



 فللام نبا ةيفلأ حرش

 .مدعلاو ءاوس لجرب ٌتررم 00 ىكحو

 ,لعف ىلع مسا فطع ماهيإ نم هيف امل ٌدقتعم ُهَفْحضَف كلذ عمو

 دنع ٌراجلا ةداعإب الإ رورجملا ريمضلا ىلع فطعي الو

 1 لدَنَج "4© نم ياثل َلَقَو اقر :لشم .نيرثكالا
 شفخألاو سنوي زاجأو ”'4اَهْيُك وأ اًموَط اَينأ يأ
 مهقفاوو :'”ضفاخلا ةداعإ نود فطعلا نريفوكلار
 هوب نول :لثم ءةاريقك اًرهنو امظن هدورول ”هيشلا

3 

 ءال4 /" شيعي نباو 5597/9” يدارملاو 7 مظانلا نباو 1648 ةدمعلا حرشو -

 77/١". لماكلاو 4ا/ 4978 فاصنإلاو ١١١/4 ينيعلاو ١

 .ظ يف (نولمحت) درت ملو 20371 :ةيآلا نونمؤملا ةروس (؟)

 11١ :ةيألا تلصف ةروس 02

 اهيف ٌدر و ١185 - ١؟804 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1717 - 556 ةدمعلا حرش (4)

 حرش رلظناو .دهاوش ةدعب كلذل دهشتساو ءراجلا ةداعإ نيمزتلملا ججح

 4١ا//7؟ ليقع نباو ؟١؟ مظانلا نباو 475/7 فاصنإلاو 10/١" ةيفاكلا
 حيرصتلا حرشو ١١4/5 عمهلاو ١١4/7 ينرمشألاو 771/# يدارملاو
 . 8١ /؟

 رثنلاو مظنلا يف دهاوشلا هذه ىضتفمب لمعلاو» :لاق .5156 ةدمعلا حرش (6)

 يلع يبأ خيشلا رايتخا وهو ؛نييفوكلاو شفخألاو سئرب بهذم ره اًسايِق
 ,ةيفلألا يف اذكو .!يرايتخاو نيبولشلا

 رورجملا ريمضلا ىلع اًمطع (ماحرألا)رجي كلذو ١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (1)
 ةداتقو دهاجتمو يرصبلا نسحلاو ةزرمحو سابع نبا ةءارق يمهو .(هب) ءابلاب

 - ةيفاكلا حرش رظنا .نيزر نباو باثو نسباو شسبعألاو يعخنلاو



 كلام نبا ةيغفلأ حرش يان

 هلئمو ؛هسرفو هُريغ اهيف ام :7'"2برظُت ىكحو
 '"ووُرْوَم رش اًباَذَع مامجلا ّنم ثدرو ُتلاث ريهُزو يل ناك رل 9

 نأ اذإ امهفوطعم عم امهفذح زاوج يف ءافلاو واولا كرتشتو
 :سيقلا ئرما لوقكو .دربلاو : يأ "'عّرحلا ركحِبتت» : لثم «سبللا

 ا تدع يلج تان اذ ةاقفانأز اهقلخ هن ىضعلا ناك

 ةجحو ١50/١ يربكعلاو 579-551 ةدمعلا حرشو ١514-١١0١ ةيفاشلا

 أرقو .587/7 رشنلاو 68:1١/١-005 فاحتإلاو ١88- 15١ تاءارقلا

 .ماحرألا اوفتاو :هريدقت فوذحم لعفل الوعفم بصنلاب (ماحرألاو) نرفابلا

 (ريغ) ىلإ ةفاضإلاب رورجملا (ءاهلا) ريمضلا ىلع اًفطع (سرف) رجب كلذو )١(
 حرش رظنا .هسرف ريغو :لقي ملف ؛فوطعملا عم ريمضلل راجلا ةداعإ نود

 ينومشألاو ١84/7 عمهلاو 7١5 مظانلا نباو ١18٠ ةييفاشلا ةيفاكلا

 ,005 كلاسملا حضوأو */ ١١6

 لدب (اًنادع) حراشلا ريغ ةياورو .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛طبسبلا نم تيبلا (؟)

 .(اًيادَع)

 ءاي) رورجملا ريمضلا ىلع رجلاب (رهز) فطع دقف (ريهزو يل) :يف دهاشلا

 .ريهزلو :لفي ملف !راجلا ةداعإ نرد (ملكتملا

 رحبلاو 85 حيضوتلا دهاوشو 5114 ةدمعلا حرشو ١567 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 4/1 ١.

 م١ :ةيآلا لحنلا ةروس (*)

 .سيقفلا ئرمال ؛ زيوطلا نم تيبلا (4)

 هديب لمعي يذلا رسعألاك الامشو اًئيمي اًفرفم هتمر :هتلجن :تادرفملا

 يورو .اهريغو اصعلاب يمر :فذح .اراسيو انيمي هيمر قرفتي ؛ىرسيلا
 .عباصألا فارطأب راغصلا اصحلاب يمرلا وهو ؛ءاخلاب (فذخ)

 ؛اهديو اهلجر :ريدقتلاو ءاهفرطعمو واولا فذح دقف (اهلجر) :يف دهاشلا

 ح .سبللا نمأل



 - ملل كلام نبا ةيفلأ حرش
 ٍرْفَس ٍُس رَأ اضم ناك نَمَرِج :هلثمو ءاهديو اهلجر أ

 .امهتدايز زاوج يف اضيأ ناكرتشيو .ةدعف رطفأف : ىأ 17

 ("”لوق واولا ةدايز نمف

 اوُِبَشْمكءانبأ ُمُثيأرو مُكثوطب تليق اذإ ىتح -"7
 *”ٌبِحلا ''ٌرجاعلا َميئللا نإ انل ٌنَبِملا رهظ "ممبلقو (م) 2 ., (2)4 00 . ىو م , (")و هوب

 مظانلا نباو ١47 ةدمعلا حرشو ١577 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 448 ناويدلا -

 .154/4 ينيعلاو 48 ليلعلا ءافشو 4

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ١1846

 .(هلوقو) ظا يف (1)
 .ةقراف فلأو ءاواو ةمضلا عابشإب(اومتبلقو) : لصألا يف (*)

 .(رجافلا) ط يف (4)
 ينب اهب وجهي ةديصق نم رفعي نب دوسألا ؛لشهن ىشعأل لماكلا نم ناتيبلا (0)

 لدب نيسلاب (اوبس) لوألا تيبلا ةياهل تيور دقو .مراد نب عشاجم نم حيجن
 (بخلا شحافلا رودغلا نإ) :يورو (زرجاعلا) لدب (رجافلا) :يورو .نيشلا

 لع يناثلا تيبلا مق ناويدلايفو..ىناثلا:كيبلا نم يتاغلا رطشلا لدن

 .تيب امهنيبو ءلوألا
 :اوّبش .ددعلا ةرثك نع ةيانك اذهو ؛متعبش :مكئرطب تلمق :تادرفملا

 ؛ٌبخلا .ةوادعلا راهظإ نع ةيانك نجملا رهظ بلقو .سرتلا :ّنِجملا .اوربك

 .عداخملا ؛اهحتفو ءاخلا رسكب
 اذإ :لصألاو (اذإ) طرشلا باوج لبق واولا داز دقف (متبلقو) :يف دهاشلا

 .نجملا رهظ انل متبلق مكنوطب تلمق
 ها1/1و 578 .١٠ل/١ نآرقلا يناعمو ١/5 بضتقملاو ١9 ناريدلا

 ةيفاكلا حرشو "17-08" ةال ١/ يرجشلا نبا يلامأو 8/١ بلعث سلاجمو
 نبال رعشلارئارضو 44/8 شيعي نباو 144 ةدمعلا حرشو ١184 ةيفاشلا

 ,857 ١/ ريبكلا يناعملاو اضرع 4١4 /4 ةنازخلاو 408 فاصنإلاو 7" روفصع



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقو ؛اذإ باوج هنأل ؛ متبلف دارأ

 6 ل ا وااقإت اهلك سلاجملا يف كتقمر دقلو "8

 ْتَحِتْفَو اًهوُهآَج اَذإ َوَحط :ىلاعت هلوق يف نسحلا نع َيوُرو
 .مهل لاق ىنعملا نأ "”41مْرَخ ْرْحَخ َلاَفَو اًهُبوْأ

 َكِيَدِم ويمر هلأ ٍلْصضَنِب ْلْثظ :ىلاعت هلوق ءافلا ةدايز نمو
 هلثمو .كلذب : يأ "”ه«ًاوُحرْش

 ةفالخ يف رصم نكس ؛مرضخم رعاش ؛يلذهلا لايعلا يبأل لماكلا نم تيبلا )١(
 ليلعلا ءافش يفو ؛كتولب دقلف :يورو .هنع هللا يصر باطخلا نب رمع

 .(نيعت) لدب (نيعب)
 ةلمجلا لوأو ةيئاجفلا اذإ نيب واولا دازف «تنأ دارأ (تنأو اذإ) :يف دهاشلا

 فورح نم اًدرجم اهؤدتبم نوكي ةيمسا ةلمج الإ اهيلي ال يهو ءةيمسالا

 .فطعلا

 ءافشو 197 ةدمعلا حرشو 705/7” ليهستلا حرشر 1١7 نييلذهلا ناويد
 ىلع يقوسدلا ةيشاحو 7١١/7 يرضخلا ةيشاحو 777 ينغملاو /87” ليلعلا
 .54/؟ ينغملا

 ا“ :ذيآلا رمزلا ةروس (؟)

 نأ نوحجري ةميركلا ةيألا يبرعم رثكأو .ةلص (مهل لاقو) يف واولا نأ ىلع
 ليلعلا ءاغشو 782٠ ةدمعلا حرش رظنا .ةلص راولا نأو (تحئتف) طرشلا باوج
 ينغملا تايبأ حرشو ”717/1 نايبلاو 5١١ نآرقلا بارعإ لكشمو 87

 .1757/5-177 يدادغبلل
 شفخألا نسحلا يبأو ؛نييفوكلا لوق ةميركلا ةيآلا يف وارلا ةدابزب لوقلاو
 مالك يفو هللا باتك يف درو امب نيجتحم نييرصبلا نم ناهرب نباو دربملاو

 ,157؟ -485 فاصنإلا .درو ام اوجّرخو ؛نييرصبلا روهمج هدرو .برعلا

 68 :ةيألا سنوي ةروس (*)



 حم كلام نبا ةيفلأ حرش

 0 تينا تيعفأ ااذإ َُ ىّوَه اذ ٌتحبصأ ٌتحبصأ 210 ينارأ 1

 .ةدئازلا انه ّمُث :"”شفخألا لاقو

 ! بيؤُذ يبأ لوق يف اهفوطعمو (مأ) فذح ردنو

 (اَهُبالِط ٌدْشُرَأ يردأ امف ٌميمس رمال ين ٌُبلقلا اهيلإ يناعد ٠"

 .(اذإ) لدب (نإ) م و لصألا يف )١(

 .(ايداع) م و لصألا يف (1)
 ,رذنملا نب نامعنلا حدمي ؛ىملس يبأ نب ريهزل :ليق ؛ليوطلا نم تيبلاو

 :ناويدلا ةياورو .يراصنألا ةمرصل هنأ يعمصألا نع 0884/7 ةنازخلا يفو

 ايداغ تحبصأ تحبصأ اذإ ينو ىوه ىلع ْتب ُثب ام اذإ ينارأ

 (مث) فطعلا فرح ىلع اهلوخدل ةدئاز ءافلا نأ ىلع (ٌمُتْف) :يف دهاشلا
 :ينغملا دهاوش حرش يف يطوبسلا لاق .رخآ ىلع فلمعلا فرح لخدي الو
 فطاعلا لوخد ىلع هب اذهشتسم (مث) يف تيبلا اذه فنمملا دررأ»
 ةهاركل ؟ءاثلا حتفب ءمثف دوجألا» :يفاريسلا لاقو .رردلا يف اذكو .«اهيلع

 شفخألا معز» :49/ ينومشألا لاقو .584 «فطاع ىلع فطاع لود
 كلذ ىلع اولمحو «.ةتبلأ ةفطاع نوكت الف ؛ةدئاز عفت من نأ نويفوكلاو

 لوقلا اذه ىلعو ١١4. ةبوتلا ةروس <« هت ع بان َّمُث» :ىلاعت هلوق

 .ثيبلاب اودهشتسا
 رسو ١04 ةدمعلا حرشو ١؟84 ةيفاشلا ةيناكلا حرشو ١14 ريهز ناويد

 ءافشو 45/8 شبعي نباو 566/5 يرجشلا نبا يلامأو 75١5/١ ةعانصلا

 م رشو 088/9 ةنازخلاو 7 يئغملاو 505 /؟ دعاسملاو ال8 ليلعلا

 ١77/7 رردلاو ١/7"١ عمهلاو "848 .584 .587 يطويسلل هدهاوش

 .؟14 /” رحبلاو

 ١١1., بيبللا ينغمو 4 ةديعلا حرش .نويفوكلا لاق اذكو (*)

 -« .تاباور ةدعب ثتيبلا درو دقو .يلذهلا 5 يبأل «ليوطلا نم تيبلا (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يي:

,)12( 
 ديز وبأ كنكلأ ةدئاز ءيجت دقو ع م دقرأ يأ

 (اَصُقَرَت يِتّيْشِم نوكت دقف اصر يبْشم ناك ام م ٌرهداي -ا١

 ىلع هلومعم ّيفبو لير 7 زفاع لومعم فطعب واولا درمنتو

 لماعل مم نوكي نأ ؟*”هظوتل اًعفد ؛روكذم لماع لومعم

 7« ةكيالاو نادلا قوت نلارط لقمه ةعم ًالوفتسوا هزوكلم 8 7 م

 .دهاشلا عضوم تبثت اهلكو ؛«تيبلا عجارم يف اهرظنا -

 دشرأ :ريدقتلاو ءاهفوطعم عم (مأ) فنذح ثيح (اهبالط دشرأ) : يف دهاشلا

 .قايسلا نم همهف هلهسو ءردان اذهو .اهبالط يغ مأ
 ءافشو 588 ةدمعلا حرشو 7٠/١ نآرقلا يناعمو 4" نييلذهلا راعشأ حرش

 ,غ47" 2١7 ينغملاو 474/5 دعاسملاو 575/” يدارملاو 48 ليلعلا

 رردلاو ١77/5 عمهلاو 775 ١47. ؛! يطويسلل هدهاوش حرشو 4

 رهزملاو 7 /4ر ١4م /9و 1١١/١ رحبلاو ١16 // ينومشألاو 273/1

 نيريركفب

 رحنلا يف مامإ «يراصنألا يجرزخلا تباث نب سوأ نب ديعس ديز وبأ )١(
 تافل !اهلم ةريثك تافنصم هل .هريغو ءالعلا نب ورمع نع ىور ؛ةغللاو

 .087 ١/ ةاعولا ةيغب .ه4١11 ةنس يفوت :رداونلا «نآرقلا

 .(دنه)و (نهد) (رهد) لدب يورو .هلئاق ىلع فتأ ملو .رجرلا نم تيبلا ()

 ءاطخلا براقتملا يشملا صفوتلا :صفرت .بئولا :صقرلا :تادرفملا

 .مرهلا لعف نم امهالكو ؛ءطولا ةدش : ليفو

 .حراشلا ركذ امك ةدئاز اهنأ ىلع (مأ) : يف دهاشلا

 نبا يلامأو 865 ةدمعلا حرشو 1١8/9 فصنملاو 591/7” بضتقملا

 .4؟4/١ ةنازخلاو ”55/7 يرجشلا

 .اهنود حصت ال ةرابعلاو ءظ نم ةدايز (لماع) (؟9)

 .(مهوت) ظ يف (4)
 .188/7؟ يربكعلا رظلا 9 :ةيآلا رشحلا ةروس (8)



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 سهل
 .اويتيال هنأل ؛""هرفلأ وأ ناميإلا اودقتعا :ملعأ هللاو هريذقت

 هلثمو

 لاو حاولا نخر 1

 ا مّدقتو

 ٠ لثم واولاب امإ بابلا اذه يف عوبتملا فذح 0
 و لا تل "مقنع لع عشر /) | (4 0 سس ع

 6 ديري .ًالهسو ًالهأو [كب]و'”.كب - 0 :لاق نمل
 ٌرَجَحلا َكلاَّصَمَب برْضأظ :لثم ءافلاب اّمإو ."”الهأو اًبحرم

 .(ةرقلا وأ) م و لصالا يف )١(
 ؛هردصو ؛يريمنلا يعارلل رفاولا نم تيب زجع وهو ١8٠. دهاشلا يف قبس (؟)

 امون قزرم تاينافنلا انه ااؤز

 ام ىلع فرطعملا ءبصنلا لماع فذح دقف (انويعلاو) :يف انه دهاشلا

 : ليقو ٠ .ججرت ال نويعلاف ءانريعلا نلخكو بجاوحلا نججزو :هريدقتو ؛هلبق

 ريصيف «نسح وأ نّيز ىنعم روكذملا لعفلا نمض امنإو ؛لماعلا فذحي مل

 .تادرفملا فطع باب نم

 .(هرئاظنب مهدقتو) ظ يف (9)

 "8 !ةيآلا هلع ةروس (4)

 .(لوقكو) ظ يف (5)
 لصأدإ ؛ ىلوالا (كب) عم اهرواجتل خاسنلا نم تطقس (كبو) ةملك لعل 03(

 رلظلاو (الهسو الهأو كبو .كب ًالهأو اًبحرم :لاق نمل مهضعب لوقك) : مالكلا
 ١١7/7. ينومشألاو 108/5 حيرصتلا حرشو 7١4 مظان نبا يف لوقلا

 (ًالهسو ًالهأ و) يف واولاو هيلع فوطعملا ىقبأو (اًبحرم) عوبتملا فذحف (0)

 ىلع اهدعب ام فلعل (كبو) يف واولاف ءالهسو الهأو اًبحرم كبو :ريدفتلاو
 - فطع فرح راولاو ؛(اًبحرم)ب قلعتم رورجمو راج (كب)و ءاهلبق ام



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 كنم-
 "7 ييتَرَجَتنأَ

 يلدهلا ؟'"لياع يبا نب ةنمأ لوقك واب: اقإو

 ”لِصفّيو ٍراشعلا ةالوأ ُحْشرُي لوزا كارمن

000 
 رمل رار

 ِةَمْسَقْل موب ,هموف مدقي ف :لثم لامزلا قافتا طرشب هسكعو

 هيفو هدرفم ىلع درفم فطع ء.ردقملا اًبحرم ىلع فرطعم (الهأرو

 .دهاشلا

 تدرو دقو .ثرجفناف برضف :ملعأ هللاو ريدقتلا 1١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 ةروس يف امك (نأ) ةدايزب .(ترجفناف ...برضا نأ) خسنلا عيمج يف
 تبثأ حراشلا نأل 15١., فارعألا ةروس ةيآ نم تسبلو .فارعألا

 .(تسجبناف) فارعألا يف يذلاو (ترجفناف)
 .(ذئاع) ظ يفو (يدع نب ةيمأ) م و لصألا يف (؟)

 : ينبعلاو ةدمعلا حرش ةياورو .يلذهلا ذئاع يبأ نب ةيمأل .ليوطلا نم تيبلا (9)

 (لضفيو) يورو .(مسوي)و ءميجلاب (جشوي) درروو .ءاحلاب (حشوي)
 .نييلذهلا راعشأ حرش عم قفتي حراشلا دروأ امو .دافلاب

 نم ؛حشوب ٠ .يشملا ىلع يوق :ليصفلا حشرت :لاقي حشر :تادرفملا

 .مطفي ؛لصفيو .ماكخإلا وهو جيشوتلا نم“: جشويو «نييزتلا وهو حيشوتلا
 .ناسحإلا وهو لاضفإلا نم : لضفيو

 لهف :ريدقتلاو ءرأب هيلع فوطعملا فذحب كلذو (دلاو نم رأ) :يف دهاشلا

 .ردان (رأب) هيلع فوطعملا فذحو ءدلاو نم وأ خأ نم كل
 ةدمعلا حرشو44١ كلام نبال ليهستلا حرشو 8577 نييلذهلا راعشأ حرش

 ينبعلاو 511/7 يدارملاو 40/5 دعاملاو ال45 ليلعلا ءافشو ٠/1“

 .118/” ينومشألاو 19/15 رردلاو 10/7 عمهلو 4

١ 

 رحم



 -ي2 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ني ا اك نإ ىلا كرات :لثم ”هراَكلا ْمُهَدَررَت

 0 | دمتي لتنألا هين د كري يل كل
 و 2 1 امو 1000 ٌنيقدَّصْمْل َّض 790م

 0317 ير 4 يمل

 ةم :ةيآلا دوه ةروس )١(

 ؛لبقتسملا ىلع لادلا (مدقي) عراضملا ىلع (دروأ) يضاملا فطع

 (مهدروأ) ىنعمف ؛ةمايقلا موي رهو ءرانلا مهداريإو مودقلا نامز داحتال

 .مهدروي

 ٠١ :ةيآلا ناقرفلا ةروس (؟)
 (لعج) يضاملا لحم ىلع :مزجلا ةءارق ىلع (لعجي) عراضملا لعفلا فطع
 طرشلاف ؛لبقتسملا وهو امهئامز داحتال ؛مزجلا هلحم يذلا طرشلا باوج

 .روهمجلا ةءارق ىلع كلذو ؛لابقتسالا ىلع لدي

 :يأ ؛فانئتسالا ىلع (لعجي) عفرب رماع نباو ريثك نباو 3 وبأ أرقو
 «طرشلا باوج (لعج) عضوم ىلع اًفطع وأ .لعجيس وأ لعجي وهو
 .عفرلاو مزجلا هباوج يف زاج (ءاش) انه امك اًيضام ءاج اذإ طرشلاو
 01/4 جاجزلل نآرقلا يناعم رظنا .(لعج) لحم ىلع فطع عفرلاب لعجيف

 ٠4" /؟ فاحتإلاو

 .(لعف) ظ يف (9)

 .لاح (تافاصإف «تافاص) ىلع (نضبقي) فطع 01١4 :ةيآلا كلملا ةروس (4)

 .هيلع لعفلا فطع زاجف .لعفلا هبشأن قتشم وهو
 .ظ يف (هللا) ةلالجلا ظفل دري ملو 1١4 :ةيآلا ديدحلا ةروس (4)

 يئاللاو اوقدصت نيذلا ىنعمب اهنأل (نيتدصتملا) ىلع (اوضرقأ) فطع
 .ملعأ هللاو .نقدصت

 - (تاريغملا) ىلع (نرثأ) فطم 4 ."“ :ناثيآلا تايداعلا ةروس (1)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 ل لي د عا رم

 هلوتكو .”4ْكْلا َّنِب ِتْيَمْلا حطو تملا نب لا عزت»

 ا"”حراد وأ اًبحح دق بص 1 ا

 نرغأ يناللا ىنعمب هيلع فوطعملا نأل
 ينعمب جرخم نأل ؛جرخي ىلع (جرخم) فطعب 960 :ةيآلا ماعنألا ةروس )١(

 .(جرخي) لعفلا

 ىلع ال (ىوئثلاو بحلا قلاف) ىلع (جرخم) فطع» :يرشخمزلا لاقو
 دهاش الر .مسالا ىلع مسالا فطع نم نوكيف ؛”7/7 فاشكلا .«لعفلا

 .هل حراشلا اهدروأ امل جيرختلا اذه ىلع ةيآلا يف

 رارض نب خامشلا ةأرما ركذي ورمع نب بدنجل :ليق ءزجر نم نائيبلا (5)
 .هلئاق ىلإ هزعي ملو دربملا هدشنأ :ينيعلا لاقو .ينافطفلا

 ءاهريغو ءابظلا نم قنعلا ةليوط :حججهاوعلا .ءاضيب ةأرما :ءاضيب :تادرفملا

 : جراد .فحز اذإ .يبصلا ابح :لاقي :ابح .قلخلا ةماتلا ةأرملا انه دارأو

 هتردقو هترق مكحتسي مل هنوكل ؟ةبراقتم اطخب ىشم اذإ يبصلا جرد نم

 .يشملا ىلع
 ىلع لعاف مسا وهو (جراد) فطع دقف (جراد قا امل :يف دهانلا

 لصأو ١ يبصلل تعن هنأل ؛(باح) ىنعمب هنأل ؛رئاج وهو (ابح) لعفلا

 ىنعمب (جراد) لعافلا مسا نآل ,نكعلا ليقوتءامفأ ريكي نا :ثعتلا
 .جرد

 نبا يلامأو 1777 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "ه7 /# كلام نبال ليهستلا حرش
 7146 /" يدارملاو "6 مظانلا نباو 798 ليلعلا ءافشو ١71/5 يرجشلا

 ناسللاو6١؟/١ حيرصتلا مرشو ١7١/7 ينومشئألاو ١77/4 ينيعلاو
 5١148. (جهع)



 للام نبا ةيفلأ حوش

 كادر :
 نيا اًهِيٌرْسأ يف ٌدِصقي رئاب . هع اهيشمي كنان ماو

 .دصقُي ىلع َفِلع رئاجف

9 2 5 8 8 

 نيغلاب (اهيشغي) ليلعلا ءافش يفو .امهلاق نم ىلع فقأ مل زجر نم ناتيبلا )١(

 .(بضع) لدب (فيسب) يورو ؛ةمجعملا
 .ءاشملا تقو لكؤي ام وهو (نيعلا حئفب) ءاشملا نم :اهيشمي تادرفملا

 دض وهو دصقلا نم :دصقي .عطقلا وهو رتبلا نم :رتاب .فيسلا :بضعلا
 دض وهو .روجلا نم :رئاج .لبإلا مئارق يهو ؛فاس عمج :اهقوسأ .ررجلا

 .لدعلا

 لعفلا ىلع (رئاج) لمافلا مسا فطع ثيح (رئاجو دصقي) :يف دهاشلا

 دصاقب (دصقي) ليوأت ىلع :ليقو ءروجيو ىنعمب اهنأل ؛زئاج وهو (دصتي)
 .دارفإلا ربخلا يف لصألاو ءايئاث اًربخ لعفلا عوقول

 نباو ”١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7م /# كلام نبال ليهستلا حرش

 7480/5 ةنازخلاو ١/4/4 ينيعلاو ال58 ليلعلا ءافشو 7١89 مظانلا

 17١. /# ينومشألاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرد

 لدبلا

 .ةطساو الب مكحلاب دوصقملا عباتلا وه

 ؛ نايبلا فطعو ديكوتلاو تعنلا مكحلاب دوصقملاب جرخ

 امه ْذِإ ؛ نكلو لبب فوطعملا ةطساو البو ءدوصقملا اهلامكإل

 موو ٠ م

 ةعبرأ هبرضأو

 يفاولا وهو :؛لادبألا رئاس نود قباطملا لكلا لدب :لوألا

 ًايهأج :ىلاعت هللا لاق ادلاقع هرز :كلرقك :هعوبتم ىلعمب

 26 ترّنأ طّرص © ريل اريل
 ؛غهعوبتم ءزج ىلع ٌلادلا وهو ءلُك نم ضعب لدب : يناثلا

 ٍنَم تيل جِح سيال َّلَع َهَنِيَوط :ىلاعت هللا لاق ءاذديلا ُهَلْبَق :كلوقك

 ."”هاليبس وه ٌءاطَتْس

 لكو (طارصلا) نم قباطم لدب (طارص)ف 015 :ناتبآلا ةحتافلا ةروس )١(

 .ةفرعم امهنم
 .(سانلا) نم ضعب لدب (نم) نأ ىلع ها :ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)

 ؛(تيبلا) هلوعفم ىلإ فاضم ردصم (جح) نأو ةيآلا يف ةيلدب ال :ليقو

 تيبلا جحي نأ سانلا ىلع هلو :ملعأ هللاو ريدقتلاو هردصملا لعاف (نم)و
 ١44/١ يربكعلا .ميطتسملا

 ريمض ىلع ضعبلا لدب لامتشا طارتشا مدع ىلإ ةراشإ ةيآلاب داهشتسالا يفو
 ريمضلا فذح :ليقو .همدع نم رثكأ هلامتشا نإو ؛هنم لدبملا ىلع دوعي
 .مهنم :هريدقتو طبارلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 - كلر :

 .هعوبتم يف ىثعم ىلع لادلا وهو .'''لامتشالا لدب :ثلاثلا
 ."”اهيلح دنه ىلإ ترظنو ؛ُهّقح اًديز فرعاك

 ناعوت وهو . لبب فروطعمك هع وتم نيابملا : عبارلا

 هلوقك ءدصقب هعوبتم م ام وهو .بارضإ لدب :لرألا

 ءاهعبر : اهثلت كاين هل َبِيُك امو ةالصلا يلصيل لجرلا نإ) : هل

 (17 اه 0
 : رشع ىلإ

 ُثيقلك ءدصق نود هعوبتم ركُذ ام ”"”وهو ؛طلغ لدب :يناثلا
 .'”هيعونلل الاثم «ىّدُم هلي لح : كلوق حلصير «اًرامح الجر

 .(لامتشا) ظ يف )١(
 .(اهتلح ديز) م و لصألا يف ةفإ

 .ل نم (ركذي) تطقس ()

 رامع تيأر لاق ؛ةمنغ نب هللا دبع نع 7١/4" هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (1)

 ؛ هيلإ تمق جرخ املف لاق ؛ةالصلا ٌفخأف ىلصن ؛دجسملا لخد رساي نبا

 اهدودح نم تصقتنا ينتيأر لهف لاق ؛تففخ دقل ,ناظقيلا ابأ اب تلقف

 28 هللا لوسر تعمس .؛ناطيشلا ةرهس اهب ترداب ينإف لاق ال :تلق ؟ائيش

 ءاهلمث ءاهعست ءاهرشع اهنم هل بتكي ام ةالصلا يلصيل دبعلا نإ) :لوقي

 يف دراد وبأ هجرخأو .'اهفصت ءاهثلث ءاهعبر ءاهسمخ ءاهسدس ءاهعبس
 رساي نب رامع نع (947) 007/١ (ةالصلا ناصقن يف ءاج ام باب) هنئس

 الإ هل بتك امو فرصنيل لجرلا نإ :لوقي ِةْقَي هللا لوسر تعمس لاف ءابو
 .ثيدحلا .6 ..هتالص رشه

 .ظ نم تطفس (0)

 مث ؛ًالبن ذخاي نأ دارأ ناك اذإ بارضإ لدب نوكي نأ حلصي لاثملا اذه نأ ينعي )١(

 ذخأب هرمأ دارأ ناك اذإ طلغ لدب نوكيو :ةيدملا ذخأب رمألا ىلإ هنع برضأ
 .ةيدملا وهو دارملا ركذب كلذ ححص مث ءاظلف لبنلا ركذ هنكل ةيدملا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ا يود

 , ”كذاتلا © 2 0 بارع !( مسج :لثم ,ةفرعم نم ةفرعم لدنو

 رك و لرد 4 َقآدَع 9 ذه : لثم ةركن نم ةركنو
 نم ةركنو 000 انرو ©)) ٍوبِقَيْسُم 5 لإ 0-0

 د قيبفوكلا لالخ اههبظنل ناننأ 5 يف طرتخي الور“ !ةفرعم
 هلق ودي 116 فو الو

 انا ام اكردي نأ اًبلط اذإ ةليلو موي نارصعلا ٌتِبْلي 7مل -اال"

 )١( :ناتيآلا رفاغ ةروس 45.404
 م8 ١" :ناتيآلا أبنلا ةروس (؟)

 .م و لصألا نم [ ] نيسوقلا نيب ام طقس (")
 وهو .ةفرعم ىلإ هتفاضإب ةفرعم (هللا طارص) .8807:"3 :ةيآلا ىروشلا ةروس (4)

 ,ةركنلا (ميقتسم طارص) نم لدب

 نم لدب يهو .ةركن (ةبصان) .4 5 تي بِك ويس (©9) ةبسأللب انقتنل» : لثم (5)
 .ةفرعملا (ةيصانلا)

 نم ةركنلا لادبإ زاوجل نيظفللا قافتا طرش لمعج بسن نم ىلع علطأ مل )١(

 يف مهو يدررل نبا لعلو نييدادغبلا طرش وه امنإو ؛نييفوكلا طرش ةفرعملا
 عمهلاو 187/١ روفصع نبال يجاجزل لمج حرش رظنا .ملعأ هللاو .كلذ

 640 /7؟ ةنازرخلاو 3؟ا/ /"

 7014 /" يدارملا ()

 .(نإو) ظ يف (8)

 .سملتملل هنأ ةغالبلا ساسأ يفو .يلالهلا روث نب ديمحل ليوطلا نم تيبلا (9)
 .ةيفرظلا ىلع (ةليلو اًموي) بصنب (ةليلو اًموي نارصعلا ثبلي الو) :ناريدلا ةياورو

 نم (ةليلو موي) ةركنلا لدبأ دقف .عفرلاب (ةليلو موي نارصعلا) :يف دهاشلا
 امك هنم لدبملا ظفل نم اسيل نالدبلاو ءاقباطم الدب ةفرعم وهو (نارصعلا)

 .نويفوكلاو نويدادغبلا هيلإ بهذ امك افصوي ملو ؛هزاوجل نويدادغبلا طرتشي
 حراشلا هدروأ امل هيف دهاش ال ناويدلا ةياور ىلعو .4784/1 دعاسملا رظنا

 2 .نريدادغبلاو نويفوكلاو



 -ي5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ؟هبر ىأر له ِهي هللا لوسر ُتلأس ٌرذ يبأ ثيدح يفو

 .ارون كنأر يا 0 نا ءاّرون هتيأر) لاف

 نم رهظملاو .ُهاَيِإ اًديز تيأرك ءرهظملا نم رمضملا لدبيو

 ")هتاح ءاملاب َداج ام هدوم ىلع امتاح موفلا يف ْنأ ول ٍةلاح ىلع -ل1
 .ءاهلأ نم لدي متاحف

 حرش دهاوش حرشو 144 ةفحتلا حرشر 048١ ةدمعلا حرشو 8 ديمح ناويد -

 بيرغو 6509/4 رحبلاو 047 فوشملاو "9 دهاوشلا صيلختو 79 ةفحنلا

 ساسأو 5978 (رصع) ناسللاو 5١18/١ لماكلاو 7١ يباطخلل ثيدحلا

 "7" (رصع) ةغالبلا

 .(هار امنا) ظ يف )١(
 ول :رذ يبأل تلق لاف قيقش نب هللادبع نع ١417/8 دنسملا يف دمحأ هاور

 ىأر له هلأسأ تنك :لاق .هلأست تنك امو :لاف .هتلأسل تي هللا لوسر تيأر

 .ةهارأ ىنأ اًرون هتيأر دق» :لاقف .هتلأس دق ينإف ؛لاق ؟لجو زع هبر

 الوعفم عقاولا (هتيأر) يف ءاهلا ريمضلا نم ةركنلا (اًرون) لادبإ :هيف دهاشلا
 ,087 ةدمعلا حرش رظناو .هب

 .(داج ام) لدب (نضل) دعاسملا يف يورو .قدزرفلا هلاق ؛ليوطلا نم تيبلا )١(

 :ناويدلا ةياورو
 متاح سفن هب تنض هدوج ىلع مئاح موقلا يف ناك ول ةعاس ىلع

 .هدوج يف بئاغلا ريمض نم لدب ؛رجلاب (مئاح) نأ ىلع (متاح ... هدوج) : يف دهاشلا

 هدروأ امل ذثنيح هيف دهاش الو (داج) لعاف هنأ ىلع ء.مضلاب !يورو

 ةياور ىلعو .رخآلا ةروسكم اهلك ةديصقلا نأل ءاوقإ هيف نوكيو ؛حراشلا
 .هيف دهاش ال ناويدلا

 ينيملاو 594/59 شيعي نباو 177” /5 دعاسملاو ؟1١1/ مظانلا نباو 58917 ناويدلا

 .ا/7؟ (متح) ناسللاو 174/١ لماكلاو ١7" بهذلا روذش حرشو 4



 كلام نبا ةيفلأ حرش يعور

 ةثالث يف الإ ٌرهاظ هنم لدبُي الف بطاخم وأ ملكتمل ناك نإف

 لوقك ابلاغ ''"ةطاحإل اًديفم لك لدب نوكي نأ :لوألا .عضاوم

 مشاه ينب رئاسلو هيو يلعل يئاط
 "”تيِفرتعُم "'”لازن كاذب اًدبأ اًنْرخف رغاصألاو رباكألا مكب م4

 هيلع لمحو .'”شفخألا دنع اَّلِإ زجي مل ةطاحإ ''دِفُي مل ولف
 ورح َترِزَل هيف بير ال ٌَميفْلا روي لِ مج :ىلاعت هلوق

 دهشيو :"””خيشلا لاق .(مك) نم الدب (نيذلا) لعجف ''”عَجْمَشنأ

 ةمرلا يذ لوق هل

 .(ةطاحإلا) ظ يف )١(

 .(لزن) ظ يف (5)

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «لماكلا نم تيبلا (*)
 اًقباطم الدب رغاصألاو رباكألا نأ ىلع (رغاصألاو رباكألا مكب) :يف دهاشلا

 .(مكب) يف رورجملا باطخلا ريمض نم
 .ةملغ ةدمعلا حرش

 .(ديفي) مو لصألا يف 2

 لومشلاو ةطاحإلا دافأ اذإ الإ رضاحلا ريمض نم لادبإلا نويرصبلا عنم (0)

 زاجأو ءرذ( :ةسلا «انرخاءَو اَنِلَرأَل ادع ان نكت : ىلاعت هلوقكو تيبلاك

 ةيآلاب نيجتحم لكلا نم ضعبلا لادبإ ؛نويفوكلاو ؛نييرصبلا نم شفخألا
 - ١7414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا.هريغو ؛ينآلا ةمرلا يذ تيببو ؛ةميركلا

 757/1١. يربكعلاو 177/9 دعاسملاو 6

 ١؟ :ةيآلا ماعنألا ةروس (5)
 ةيآلا نويرصبلا جرخو .(مك)رضاحلا ريمض نم ضعب لدب (نيذلا) نأ ىلع
 ,؟١/957 يربكعلا (نونمؤي ال مهف) هربخ أدتبم (نيذلا) نأ ىلع ةميركلا

 حرشو .'ةمرلا يذ لوق هلوق ديؤيو» :كلام نبا لاق .584 ةدمعلا حرش رظنا (0)

 .1784 ةيفاشلا ةيفاكلا



 -ين0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "*لجرملا تينَفلا لثم ميلتسُمب ىئولا خراص ىلإ يب رَدعَت ةاهوشر 04

 هيلع هيدي ملو «هديؤيو شفخألا بهذمل دهشتسي هلم ثبجعر

 .ةصالخلا يف

 : هلوق مهوبو

 يذلاو تيبلا لدب لاق ولف .ًالصأ ؟*”هنم لدبي ال ""رمضملا نإف
 :وحل ةذعب

 )١( ليلعلا ءافشو ناويدلا ةياورو .مراشلا ركذ امك ةمرلا يذل ليوطلا نم تيلا :

 لدب (لججدملا) ةدمعلا حرش و ناويدلا يفو .(قينفلا) لدب (ريعبلا)

 .(لخرملا)
 خراص .يرجت :ودعت .حدم ةفص يهو .ةليوط سرف :ءاهوش :تادرفملا

 هيثأ دارمللاو .عردبلا يهو ؛ةمأللا نسال : مئلتسم .ةكرعملا آسر :ىغولا

 يلطملا ريعبلا :لجدملا .ريعبلا :!قيئفلا .هحالس لماكب ةكرعملل دهعتسم

 :نعرملل لصرملا نأ .«رعآ ناكتم:ىلإ لسرملا رعبلا # لخرملاو؛ةارظنلاب
 ملكتملا ءاي نم لدب (مئلتسم) نأ ىلع (مئلتسمب ...يب ودعت) :يف دهاشلا
 .زاوجلا ىلع نريفوكلاو شفخألا جتحا هبو ءرج لحم يف يتلا

 ةيفاكلا ةيفاشلا حرشو 219 ناويدلا ١15844 مظانلا نباو 884 ةدمعلا حرشو

  4ينيعلاو 54 ليلعلا ءافشو ١58 /15 حيضوتلا دهاوشو م1١.

 غ9 ؛ كلام نبا ةيفلأ 223

 امأ .بلاغلا وأ (بطاخملاو ملكتملا) رضاحلا ءاوس رتتسملا ريمضلا ينعي وف

 .ظ نم (نم) تطقس (4)



 .كلأم نبا ةيفلأ حرش ينور

 رثكألا يف ظحُي مل نإ رضاحل رمضم دعب لكلا وذ ئجي الو

 الاوترضاح ريمض دعب الامتشا وأ اًضعب يضتقملاو

 ٌمتأ ناكو «مهوتلا لازو .شفخألا بهذم ىلع هيبنتلا لصحل

 لاق هنإف لا يف همالك ولا برقأو .لّمأتلاب رهظت هوجو نم

 الو ريتك رضاحلا ريمض لامتشالاو ضعبلا لدب عبتيو) :اهيف

 .«لك ىنعمب وهو الإ لكلا لدب اًبلاغ هعبتي

 : هلوقك ''”ضعبلا لدب نوكي نأ :يناثلا عضوملا

 "ماظعلا نم غامدلا ْمأ ثدب ىَّتح سأرلا َتاذ ٌكوبرض ْمُهو 8

 هلوقكو

 (ةةذّلجلا َتْيَعَذا َتنُكو ُداعُس ثمر ُنَميف كداؤف َكّْنمر ١”

 :هلوقك لامتشا لدب نوكي ْنأ :ثلاثلا

 )١( اهحرش عم ةدمعلا رظنا 914

 .(يضعب) ظ يف ()

 نب ديزي وجهي ؛يميجفلا ءافلغ نب سوأ يلهاجلا رعاشلل رفاولا نم تيبلا (7)
 مأ) ضئاقنلا يفو (نوؤشلا مأ) ءارعشلا لوحف تاقبط يفو ؛يبالكلا قعصلا
 .(غامدلا مأ) لدب (جارفلا

 ريمض نم ضعب لدب سأرلا تاذف (سأرلا تاذ كربرض) :يف دهاشلا
 .(كوبرض) يف باطخلا
 788 تايلضفملاو 46/5 دعاسملاو الا/٠ ليلعلا ءافشو 087 ةدمعلا حرش

 تاقبطو 477 /7 ضئاقنلاو 77" تايعمصألاو */١7948 يزيربتلل اهحرشو
 1718/١, ءارعشلا لوحف

 5 .هلئاق ىلع فقأ ملو «براقتملا نم نم تيبلا (4)



 -ينو للام نبا ةيفلأ حرش

 '''فالحُتلا عم ًالاوقأ َكلوق ٍِفانْْنلا ِفَنَْنلا يف يتْمَحْفأ 47

 .لامتسا كجاهتبا ''”كنإ : هلثمو

 فيك :لثم ءزمهلاب ماهفتسالا مسا نم لدبملا نارتقا بجيو

 .؟ ىلع ْمأ ٌديعسأ اذ ْنَم :لوقت ءْنَمو مكو

(01) 

 وف

 : لثم «لامتشا لدب وهو .لعف نم ّلعف لدبُي دقو
 "م)ءدلءر مام

 نعي انب نعتسي انيلإ لصي ْنَم

 ,ةش1"4 ةذدمعلا حرش

 بتاعي ةديصق نم (فالخِتلا) لصألا يفو .جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم تيبلا
 :ناويدلا ةياورو .هابأ اهب

 فاّصولا ةّره ىوهم لثم يف 2 ٍِفانفتلا ٍفنقْنلا يف ينَئْمَحْفأ
 فاهدزااميأ فاهدزا هيف  فالحتلاعم الاوقأ كلوق

 .ديعبلا :فانفنلا .نيلبج نيب ةاوهملا وا ؛ءارهلا : فنفنلا تادرفملا

 ىلع ءاعدلا يف لممتسي لثم «فاصرلا ةرهر « ميجل ينب نم لجر ؛بففاصولا

 .لاجعتساو فافختسا :فاهدزا .فلحلا :فالحتلا .ناسنإلا

 لعافلا ءات نم لامتشا لدب كلرث نأ ىلع (كلوق ينتمحفأ) :يف دهاشلا

 .(ينتمحقأ) يف

 ليهستلا حرشو 584/١ يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرشو ٠١٠١ ناويدلا
 ةنازخلاو الا/١ - !ا/٠ ليلعلا ءافشو 9417/ ةدمعلا حرشو 5757/7” كلام نبال

 1868 ١/1"

 لدب (جاهتباو) ؛ةيفلألا يف كلم نبا لائم اذهو .م و لصالا نم تطقس

 .(كنإ) يف نإ مسا فاكلا نم لامتشا
 لعفلا نأ ىلع (لعفلا نم لعفلا لدبيو) :هلبقو .44 :كلام نبا ةيفلأ
 .(لصي) لعفلا نم لدب (نعتسي)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 1
 مال

 هل فمي © اَمانآ َقَي َكِلَ لمْنَب نيَو» :"'ليزنتلا ينو
 رعاشلا لاق 5” ٌب ارم

 (!اهجيجَوُت اًرانو ًالؤج اًبظح ْدِجَت 0"2اَنرايد يف اَنب ملت انبأن ىّتم 647

 6)» د
 ) كساهضم

100 

 حج سيال 0" 0 : لثم ( هنع لفت دقو قلن لاك هني لدعللا
 20! جيس 7 هلإ ًءاَطَتْسأ نم ِتْيَْل

 .(ليوأتلا) ظ يف )١(
 لامتشا لدب (فعاضي) لعفلا نأ ىلع 54 6548 :ناتيآلا ناقرفلا ةروس (؟)

 .(انيدن) ظ يف (9)
 حراشلا ريغ دنع ةياورلاو .يفعجلا رحلا نب هللاديبعل ؛ليوطلا نم تيبلا (4)

 .ةزمهلا لبق ءاتلا حتفب (اججَأت)
 .(انتأت) لعفلا نم لك لدب (مملت) لعفلا نأ ىلع (مملت انتأت) :يف دهاشلا

 هيوبيس تايبأ حرشو ١/147ملعألاو هيوبيسو 48 رحلا نب هللا ديبع رعش
 61 // شيعي نباو ١5/15 بضتقملاو 55/75 يفاريسلا نبالو 5١5 ساحنلل

 179 / ةنازخلاو 084/7 فاصنإلاو 7557/ يدارملاو /ا/4 ليلعلا ءافشو
 .57/7 /8و 518/5 رحبلاو ١55 /؟رردلار ١؟8/؟ عمهلاو

 ترجو ؛ةيفلألا يف دري مل هتحت ام نال هتبثأ دقو .ظ نم ةدايز (ةمتت) ناونعلا (4)

 .كلام نبا ىلع ةدايز هدروأ اميف ناونعلا اذه مضو ىلع حراشلا ةداع

 وال :ةيآلا نارمع لآ ةروس ()

 ريمضلا ريدقتو (سانلا) نم ضعب لدب اهنأ ىلع ةلوصرملا (نَم) : يف دهاشلا

 .اليبس هيلإ مهنم عاطتسا نم :ةميركلا ةيآلا يف طبارلا



 - قادر كلام نبا ةيفلأ حرش
 :ىلاعت هلوقك مَن ةيناثلا ثيح ةلمج نم ةلمج لادبإ رثكو

 كنمو "”ابل رتب ال نم ادبكأ ©) نيصيزتلا اهبتا»
 تل ءرهجلاو ٌرسلا يف ْنُكف الإ اًندنع ٌنَميِقُث ال لحرا هل لوقأ 14

5 5 5 8 © 

 نم لدب ه«ْربَأ ُمكلَتُسِ ال نَم اوُميَّتاظ :ةلمج 07١ 579 :ناتيآلا سيةروس )١(

 .«ئيسرتلا اثبت : ةلمج
 .هلئاق ىلع فقأ ملو «ليوطلا نم تيبلا (1)

 (نميقت ال) ةلمج (لحرا) ةلمج نم لدبأ دقف (نميقت ال لحرا) يف دهاشلا
 .ةهاركلا ىنعم ةيدأت يف يفوأو متأ اهنأل
 405 .455 ينغملاو ٠١٠١/5 ينيعلاو 517 /* يدارملاو 7١9 مظانلا نبا
 ينومشألاو 1١7/75 حيرصتلا حرشو 8*8 يطوبسلل ينغملا دهاوش حرشو

 778/١. صيصنتلا دهاعمو ١7/7



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يسند

 ءادتلا

 ,اي) :مئانو واسك ءهوحنوأ اًديعب ناك نإ فورحلا نم ىدانملل

 الإ ديلا هلق يعمل رق ناك نوب "'(انقو داما ونن أو هاياو
 .ديكوت دصقي نأ

 .سبل نْمَأَو ةبدنلا ىلع ليلدل (اي) اذكو «(او) ةبدنلا يف هلو

 رمضمو بودنمو ىلاعت هللا ريغ نم ءادنئلا فرح فذح زوجيو

 .ثاغتسمو

 سنجلا مسا نم هفذح لعجف نييفوكلا '"”خيشلا قفاوو

 :ةِلي هلوق رحدب لوالل اًدذهشتسم اًدرلم ةراشإلا مساو

 , : 0( 15 و "”يجرفنت ٌةمزأ يّدتشا»
 حبصأ !مهلوقو ١ رجح يبوث# .'

 ديعبلاو بيرقلا ءادنب فررحلا هذه ضعب صاصتخا يف ءاملعلا فلتما )١(

 ةيفاكلا حرش رظنا .ديعبلا ءادن يف (يأ و )١ نويفوكلا دازو .طسوتملاو

 .اهريغو 8#1١18- ١589 ةيفاشلا

 ,7 51-٠5 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١19١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 دنسم يف يمليدلاو 471:175/١ باهشلا دنسم يف يعاضقلا هجرخأ ()

 ةياهن رظناو هنو بلاط يبأ نب يلع نع (19785) 817/١ رابخألا سودرف

 ١؟١8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 17/1١ ريغصلا عماجلاو ا ١/ ثيدحلا بيرغ

 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١" ةيدرولا ةفحتلا حرشو 540 ةدمعلا حرشو

 .711/ يدادغبلل

 .ةمزأ اي ريدقتلاو ؛.سنجلا مسا عم ءادنلا فرح فذح دهاشلاو
 يف ملسمو مالسلا هيلع ىسوم عم رضخلا ثيدح يف يراخبلا هجرخأ 49

 -,016- 4)0 ,ا"12 /؟ دمحأو 177/١6 ١517 (مالسلا هيلع ىسوم لئاضف)



 -ي00 كلام نبا ةيفلأ حرش

 "7 يةكؤتع أ مُث» :ىلاعت هلوقب يناثللو .")ارك قرطظأ ©'”ليل

 ةمرلا يذ لوقو

 (!ةارغو ٌةعول اذه َكِِلِئِمِب يبحاص لاف ُهل ينيت ْثْلَمَه اذإ 0

 ةض

00 

 : هك هللا لوسر لاق :لاق ءنَي ةريره يبأ نع :يراخبلا يف همامتب وهو
 هاذآف ءهنم ٌءايحتسا ءيش هدلج نم ىرُب ال اًريثَس اًييح ًالجر ناك ىسوم نإا
 .هدلجب بيع نم الإ رثسنلا اذه ردَدسب ام اولاقف ؛ليئارسإ ينب :ب نم هاذآ نم

 .ىسومل اولاق امم هئّرَبَي نأ دارأ هللا نإو ؛ةفآ اًمِإو ٌقرْذَأ امإو « صرب امإ

 ىلإ لبقأ غرف اًملف ؛لستفا مث ءرجحلا ىلع هبايث عضوف هدحو اًموي الخف

 .رجحلا بلطو ءاصع ىسوم ذخأف ءهبوثب ادع رجحلا نإو ءاهذخأيل هبايث
 ليتات يعي نم الا ىلإ ىهتلا نعد ردع رت هرج يوت :لوقي لاصل
 هبوث ذخأف رجحلا ماقو ؛نرلوقي امم ءأربأو هللا قلخ ام نسحأ انايرُع هوأرف

 قالك يرض رثأ نم اًبذنل رجحلاب نإ هللاوف .هاصعب اًبرض رجحلاب قفطو ؛هسبلف
 قسوم وداء نبل اونوكم ال انما َنبنْل ماج : هلوق كلذن ؛اًسمخ را 0 0

 ةيفاكلا حرش رظناو ."بزسا», 45 ابو هنأ َدنِع َناو أولا ان ُهَنأ 5
 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١" ةيدرولا ةفحتلا حرشو 0 0١

 ,مص14- "4
 رجح اي :ريدقتلاو ءسنجلا مسا عم ءادنلا فرح فذح دهاشلاو
 برعلا لاثمأ يف ىصقتسملاو ١5 برعلا لاثمأو 10" ١/ لاثمألا عمجم

 لكم 59١. يدادغبلل هدهاوبش حرشو ٠" ةيدررلا ةفحتلا حرشو ١/6
 اي حبصأ :ريدقتلاو .حبصلاب تئا :يأ ؛ءيشلل ةيهاركلا رهظي نمل برضي

 .نيقباسلا نيدهاشلاك « ليل
 .فلألا ىلع مضلا ردقيو ءاركاي :ريدقتلاو ١/١"4. لاثمألا عمجم
 .ةراشإلا مسا عم ءادنلا فرح فذح .ءالؤه اي ريدقتلاو 45 :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 ريمضلاو (هل) لدب (اهل) :روهشملا ةياورلاو .ةمرلا يذل ليوطلا نم تيبلا

 .(ةعول) لدب (ةنتف) ناويدلا يفو .للطلل (هل) ةياور ىلعو .«لالطألا ىلإ دوعي

 «وهو ؛ةراشإلا مسا عم (اي) ءادنلا فرح فذح دقن (اذه) :يف دهاشلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يئاط لوقو

 "”يلازجإلا يف ميركلا يرْغُيَمْوَل ٌلاَنإف ءاطعلا يف مولا يعد يِف -7

 .يذاي :يأ

 «لجر ايك ءٍدصقو لابقإب ثداح فيرعت اذ ىدانملا ناك اذإو
 ناك ام ىلع َنُب ,هب اًهيبش الو اًفاضم ''”ال ءُذيز ايك ءداتعم وأ

 وأ ءىسوم ايك «ةرّدقم وأ ةرهاظ ةمض نم ؛ءادنلا لبق هب عْفرُي

 .نوملسم اي «نوديز ايك وار وأ ؛ناملسم اي ءنالجر ايك لأ

 .ةركنلاك اًفوصوم دصقلاب ثداحلا فيرعتلا وذ ىرجي دقو
 "”«ويظع لكل ىجرُي اًميظعاي) : ثيدحلا يفف

 نويفوكلا ذخخأ هبو ءرعشلاو رثنلا يفو ؛ميركلا نآرقلا يف هدورو ةرثكل زئاج -
 .درو ام ذوذشب اولاقو «نويرصبلا همنمو ؛كلام نباو

 يدارملاو ١؟41 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو "1 ةدمعلا حرشو 5 ناويدلا

 حرشو ٠0" ةيدرولا ةفصتلا حرشو 14١ ينغملاو 7١0/4 ينيعلاو ؟77/*

 707 يادغبلل هدهاوش

 ةياورو .حراشلا هل هبسن يذلا يئاطلا مسا ىلع فقأ ملو ؛فيفخلا نم تيبلا )١(

 .(لازجإلاب) هدهاوش حرش يف يدادغبلاو ةفحتلا حرش

 .يذه اي :ريدقتلاو .ةراشإلا مسا عم ءادنلا (اي) فذحب (يذ) :يف دهاشلا

 .قباسلا دهاشلا يف امك

 ."ا// يدادغبلل هدهاوش حرشو ٠5 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 7448 ةدمعلا حرش

 .(الو) ل يف 22

 ةدرصقملا ةركنلا ىدانملا لماع هنأ ىلع بصنلاب (اًميظع اي) :يف دهاشلا (؟)
 ىلم ءائبلا هيف لصاألاو .ىدانملا بصنف .ةدوصقملا ريف ةركنلا ةلماعم
 5 .ةدوصقم ةركن هنأل ؛ مفلا



 ه9 كلام نبا ةيغلأ حرش
 .ءاعلاب ثلؤملا وأ فروصوملا داتعملا فيرعتلا وذ ىرجي دقو

 نقلا ايو .لفاعلا دمحم اي : برطُق ىكح .هلولطل فاضملاك

 دشنأو , حتفلاب

 نيا 5 ف ا 5

 ةشئاع نع ١18/7 دئاوفلا عبتمو دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هجرخأ ثيدحلاو

 ىلإ لسنا هلأ تنئظف «لّسئاف كي هللا لوسر نم يتليل تناك :تلاف ءاني
 هتعمسف حيرطلا بوئلاك اًدجاس هب انأ اذإف ءىَرْيع ُتجرخف ؛هئاسن ضعب

 امب يدي هذه بر ؛يداؤف كب نمآو ؛يلايخو يداوس كل دجس» :لوقي

 عفرب .«ميظعلا بنذلا رفغاف ؛ميظع لكل ىجرُت ٌميظع اي «يسفن ىلع تينج
 ةفحتلا حرش يف يدرولا نبا هدروأو .ةياورلا هذه ىلع دهاش الو .(ميظع)

 لافو ' ميظع ملاظ لك ينع عفدا ميظع لكل ىجري اميظعاي) ٠١"". ةيدرولا

 ةيعدأ تعجار# :7857-787 ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا

 هريطلا ءاعد يف الإ هدجأ ملف اهريغو فيلأتلاب تدرفأ يتلا # يبنلا

 رصتقاو ..2..ناويحلا ةايح يف يريمدلا مهنم «هريغو لاوكْشَب نبا هدروأ

 هذه رظناو .اميظع لكل ىجري اًميظع ايا ىلع 44/75 ناويحلا ةايح يف

 كلام نبا دروأو .868 ليلعلا ءافشو 497/7 دعاسملا يف ةياورلا

 .(اًميظع) بصنب ؟48!1 ةدمعلا حرش يف الماك ثيدحلا

 .ملع درفم ىدائم وفر دمحم بصنب كلذو «نييوحنلا نم عمج كلذ زاجأ

 بصن ًةحلط اياذكو .هدعي اميف لماعلا ىدانملا هبشأف فصرلاب هلوطل

 ىلع ينمأب هبصن ردقي ذاش :ليقو .ثينأتلا ءاتب هلوطل ملع وهو .ىدانملا
 .ملعفلا

 .(ىنيلحل) م و لصألا ين
 .جرعألا ثراحلا نب ورمع حدمي ينايبذلا ةغبانلل .؛طيسبلا نم اةيبلا

 : هرجبعو

 بكاوكلا ءيطب هنيسانا لجلر

 -ةلماعم هاتلاب ثنؤملا درفملا ىدانملا لماع ثيح (ةميمأ اي) :يف دهاشلا



 :هيوبيسك اًيئبم ءادنلا لبق ناك ام ةردقم ةمض ىلع نباو

 رحم امهرجاو»داّرش ظئاتو» رحبت قربك ءاكسم وأ «ءالؤق
 نه ءاعلاو لعملا بشي 2” ل ككح' قى هدجتملا ةاننلا بغابم
 اًعابْلا هعفرو «لحملل اَعاَبْنا امهعبات بصن يف هرثأ رهظيل ؛ مضلا
 ا ءانملل

 ؛نّيعم اهب دصقي مل يتلا ةركنلا درفملا بصن يف فالخ الو
 ذيخ *”الجراي :ىّمعأ لوقك :'؟*”لوالاف ,'"”هب هّبشملاو فاضملاو

 : هلثمو ١ يديب

 "0َجيوالت الأ ًنارجن نِم يامادن ؟"اًعْلبف ّسضرع اَمإ اًبكار ايف

 ءاملعلا فالتخلا ينيعلا ركذ دقو .فاضملاك هةلوطل ؛هيصئق فاضملا ىدانملا

 7" 4 حتفلا ليلعت يف

 545 ةيهزألاو "1/7 نآرقلا يناعمو ١8/١" ملعألاو هيوبيسو 6٠ ناويدلا
 ١١١/١ رردلاو 188 ١/ عمهلاو 4/*:5 ينيعلاو ١٠ال/5 شيعي نساو

 7/١ ءارعشلاو رعشلاو

 .(هل كمكح) لدب (كمكحم) ظ يف )١(

 ؛ىدانملا ىلع ردقملا ءانبلل اًعابتإ فيرلظلا مضب ؛فيرظلا هيوبيس اي :لثم (5)
 .هيوبيسل ةفص فيرظلا نأ ىلع بصنلا وهو ؛ىدانملا لحمل اَعابتإ هبصئنبو

 ظ نم ةدايز (هب) (9)

 .(ىلوألاف) لصألا يف (4)
 .(لجراي) م يف (6)

 .(ناغلبف) ظ يف (5)

 موي رسأ امدنع اهلاق «يثراحلا ثوغي دبع يلهاجلا رعاشلل ليوطلا نم تيبلا
 .يناثلا باللكلا

 ,ةدوصقم ريغ ةركن هنأل ءادنلاب (اًبكار) بصن ثيح (اًبكار اي) :يف دهاشلا
 س100:490“/١ لوصألاو 7١4/4 بضتقملاو 5١٠6/١ ملعألاو هيربيس



 تامطصالتس
 .76"2 آن ذِخاَوُ ل يره )05( نوره تخت سد : يناثلاو

 ةنازلت أي .:ههجو يح ان :ًالبج اعلاط زيك :فلاثلاو

 ىلإ فاضم لصتم ٍنباب فوصوملا ىدانملا ملعلا يف زوجيو

 (نبا) عم ًالوعجم حتفُير ءالصأ ْمْضُي نأ هلاح ىلع يتاب ملع

 اًنوصوم ترعنملا ناك ولف ءٍديعس نب ُديز :وحن ؛ ”دحاو ٍءيشك
 ُمالغ ايك ءاّمْلع نكي ملوأ هورْمَع نب يميتلا ٌديز ايك ءّرخآ ءيشب

 ناك وأ ءائيخأ نب , ديز ايك اًمْلع هيلإ فاضملا نكي مل وأ .ديز نبا

 الإ فوصوملا يف ذ سيلف ءانديز نب ٌديز ايك .هلاح نع اًرّبعُم اًملع

 .مضلا

 ”١67 ةيطوتلاو 7958/١ بجاحلا نبال حاضيإلاو 504/١ ةرصبتلاو

 يدارملاو 7١4 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 7١١ مظانلا نباو 44٠ /؟ دعاسملاو
 ءافشو 7١5/4 ينيعلاو 118/١ شيعي نباو 7٠١/5 ليقع نباو */ 8١

 17/١" ةنازخلاو "81 ةغحتلا حرش دهاوش حرشو م٠4! 24٠١١ لبلعلا

 .1685 تايلضفملاو

 .ةفاضم اهنأل ؛اًبوجو ءادنلاب (تخأ) بصنب 0174 :ةيآلا ميرم ةروس )١(

 ,ةقباسلا ةيآلاك (بر) بصنب 17845 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)
 .فطعلاب هلوطل فاضملا ةلماعم لموع «لجر مسا (نيئالثو َةثالث) نأ ىلع (5)
 طورشلا هيف ةرفوتملا نباب فوصوملا ىدانملا ملعلا يف . نوراتخي نريرصبلا (4)

 مضلا :؟77/4 بضتقملا يف دربملا لافو .مضلا نوزيجيو حتفلا . ةروكلملا
 دعاسملا .سايقلا مضلاو ؛مهمالك يف رثكأ حتفلا :ناسيك نبا لاقو .دوجأ

44/7 



 كلام نبا ةيفلأ حرش كلر -

 دق هلل "فلل هلل ٌقِحتسُم نيونت ىلإ ٌرعاشلا ٌرطضا اذإو

 :'"ريثك لوقك ؛ةرورض نون «فرصني ال عوفرمك

 جراي َتيْيُح لَم اي َناكم اهّركشأف يل ُثناك ًةّيحتلا تبل

 هلوقك نيونتلاب هلوطل فاضملاك ؟؟”هبصن هلو

 ”يقاوألا َكْبقو دقل اًّيدعاي ٌتلاقو ىلإ اًمردِص ُثبرض 4٠*-

010( 

0( 

 ف

0 

 .(مضلا) ظ يف

 .ظ نم تطقس

 يف ةزه هتبوبحم هتيقل امنيح اهلاق ةديصق نم «ةَّرَغ ريثكل طيسبلا نم تيبلا
 .هملكت ال تفلحو هترجه ثيح !هيحت ملو هلمج تيحف ؛ىْنِم

 هاقبأآو «ةرورض مضلا ىلع ينبملا ىدانملا نون دقف (لمج اي) :يف دهاشلا

 .همصض ىلع

 ليلعلا ءافشو 7١7 مظانلا نباو 100 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 771 ناويدلا

 ١54/١ رردلاو ١77/١ عمهلاو 5١4/4 ينيعلاو 007/1 دهاسملاو 7

 .05/7 يلاقلا يلامأو ١44 /” ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاحو

 .(بصن) ظ يف

 لرما :ليفو .يدع همسا :ليف .ةعيبر نب لهلهمل فيفخلا نم تيبلا

 يثري يدعل هنأ 077/6 يناغاصلل ةلمكتلا يفو .اًبيلك هاخأ يئري .سيقلا
 اهسأر تعفر) ١79/7 هتياورو يلاقلل يلامالا يف اذكو .الهلهم ءاخأ

 مجعمو ١١ فلتخملاو فلتؤملا يف همسا يف فالخلا رظناو .(...يلإ

 .118 ينابزرملل ءارعشلا

 ةفرعملا درفملا ىدانملا نيوئت ىلإ رعاشلا رطضا امل (اًيدع اي) :يف دهاشلا

 .هلوطل فاضملاب اهيبشت هبصن
 يلامأو ١:4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 7١8/١ فصنملاو 1١4/4 بضتقملا

 1945 7/17 دعاسملاو ٠١/٠١ شيعي نباو ١98 يجاجزلا لمجو 4/5 يرجشلا نبا

 -عمهلاواضرع١1/١٠7ةنازخلا4/١١7 ينيعلاو 565 مظانلا نباو



 - ين كلام نبأ ةيفلأ حرش

 :هلوقك ةرورضلاب صوصخم (لأ)و ءادنلا فرح نيب عمجلاو

 "”ينع ٌولاب ٌةليخب ٍتنأو يبلق تي يتلا يٍكلجأ ن١
 الإو .ًالصوو اعطق . هللأ اي :لاقيف « هللا مظعألا مسالا عم الإ

 .ةلمجلاب ىّمسملا يف ؛ذديز ٌقلطنملااي : لاقيف «ةيكحم ةلمج عم

 حوتفم دّدشم ميمب ءادنلا فرح نع اًضْرعُم ءّمهللا :''”كلوقو

 :لاق ْنَم اًرارطضا هنع ضّوَعملاو ضّرِعلا نيب عمججو

 "”ّمهللاايٌمهللااي :لوقأ املأ ٌثدح ام اذإ ينِإ -7

 ١/١7 رردلاو ١/١44 (يقو) ناسللاو 107 /* ينرمشألاو 440١.,

 (...يتلاي كتيدف) :يورو .هلئاق ىلع فقأ ملو .ءرفاولا نم تيبلا )١(

 .(دولاب) لدب (لصولاب)و
 .ةرورض لأب ىلحملا ىلع ءادنلا (اي) رعاشلا لخدأ دقف (يتلا اي) : يف دهاشلا

 .فيرعتلل تسيلو ةمزال (يتلا) يف ماللاو فلألا نأل امهنيب عمج :ليقر
 تاماللاو 157/7” لوصالاو 711١/4 بضتقملاو 7١١/١ ملعالاو هيوبيس
 ةنازخلاو 7955/١ فاصنإلاو 8/5 شيعي نباو ؟٠ ةيبرعلا رارسأو 0“

 .١515/1رئاظنلاو هابشألاو ١57/١ رردلاو 74/١ عمهلاو 0١

 .(مهلوقو) ظ يف (؟)
 بحاص ركنأو ءشارخ يبأل ىرخأ تايبأ عم ينيعلا هبسن زجر نم ثيبلا (*)

 نأو ؛يلذهلا شارخ يبأ ىلإ هتبسن يف ينيعلا أظخو ؛هلئاق ةفرعم ةنازخلا

 : هلوق هلبق
 اًملآام كل دبع يأ, اًمج رفغت مهللا رفغت نإ

 درفم وهو .تلصلا يبأ نب ةيمأل (...رفغت نإ) : ينعي تيبلا اذه نإ :لافو
 - « ريخآ تيب ىلإ هُّمكضو شارخ وبأ هذخأ دقو .هترم دنع ةيمأ هلاق ؛هل نيرق ال



 ابنبجحا

 كلام نبا ةيفلإ حرش

 لصف ٠

 وأ اًنعن اًفاضم ناك نإ هبصن بجي عوفرمك يذلا ىدانملا عبات
 ةفاضإ ءهجولا نسحلاك عباتلا نكي ملام نايب فطع وأ اًديكوت

 .بصني وأ ''”عفرُيف «لأب اًنارتقاو «ةيظفل

 وأ ةردقم وأ ””رهاظ ةمض ىلع ينبملا معي عوفرمك يذلاو

 امهو .ةورملاو افصلا نيب ىعسب وهو امهلوقي ناكو

 اًهتادقو للاهّمتأ اًمت نإ سماخ اذه عه ال

 اًملأام كل دبع يأو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 ةلمج نم راصو .ِِلَي ىبنلا هب لثمت دقو .يرب نبا نع ناسللا يف اذكو

 .نيئدحملا نم ءاور نم ركذو .ةرونفسملا ثيداحألا

 تيبلا دربملا ىور دقف ؛امهتباور يف فلتخا دقف امهلئاق يف فلتخا امكو

 ممل ام اذإ ينإ) :ديز وبأ ءهاورو (امهللاي امهللا ثرعد) :بضفتتملا يف يناثلا

 (...عبار اذه مهال) :هيفو «نييلذهلا راغشأ حرش ةياور يهو .(اَملأ

 (اي)و ميملا .ضوعملاو ضوعلا نيب رعاشلا عمج دقف (مهللا اي) :يف دهاشلا
 .اًرارطضا ءادنلا

 بستحملاو 747/4 بضتقملاو 404 رداونلاو ١1747 نييلذهلا راعشأ حرش

 244/5و ١44/١ يرجشلا نبا يلامأو ١١ا/ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5

 ١5/5 شيعي نباو 8١١ ليلعلا ءافشو 87 يليهسلا يلامأو 718 ٠١

 51717 مظانلا نباو 7١7/7 ليقع نباو 4١١ /؟دعاسملاو 5894/7 يدارملاو

 ١98/١ رردلاو ١178/١ معمهلاو 5١5/4 ينبيعلاو 788/١ ةنازخلاو

 401/7 (ممل) ناسللاو 77 ةيبرعلا رارسأو 4١" يرابنألا نبال فاصنإلاو
 ,408خ١ . 4

 .(اذ) ةدايز ظ يف )١(
 .(رهاظ) ظ يف (؟)



 - ين كلام نبا ةيفلأ حرش

 لدب لاق ولف .ُمضلا يذ :خيشلا لوف فالخب ءواو وأ فلأ
 رجلا فينلا

 فلصلا اذ ٌديزأُك بصنا(لأ )نود فضي نأ عافترا يذك ام عبات

 .هتاروثنم ىلإ برقأو لمكأ ناكل

 نايبلا فطعو ؛يونعملا ديكوتلاو تعئلا نم ءيش ناك اذإو

 ءاًريدقت ولو ظفللا ىلع عفرو ءعضوملا ىلع بصن ههبش وأ اًدرفم
 ابو ؛نوعمجأو نيعمجأ ''!هِبَن ايو .فيرظلاو فيرظلا ٌديز ايك

 .ديزو اًديز اذه اي :هلثمو «نيونتلاب ءّرشبو اًرشب مالغ

 اناك اذإ - ٌبّسَح (لأ) نم يراعلا قوسنملاو ؛هلك لدبلاو

 راركت ةوق يف لدبلا ذإ ءادنلاب نيلقتسم اناك ول امهل ام - نيعبات

 وأ مومضم دعب عقاولا ءاوس لماع بئانك ””فطعلاو .لماع
 .فاضملا بصنيو «نيونت الب درفملا مضيف بوصنم

 هلبق ءادنلا '”فرح ريدقت عنتما لأب اًنورقم قوسنملا ناك نإو

 6 همم وأ ٌلاَبجَي 9ك ءهبصنو هعفر زاجو .تعنلا هبشأف

 )١( ةيفلالا يف كلام نبا لاق 6٠:

 لّيجلا اف ٌديزأك اًبصن همزلأ (لآ) نود فاضملا مضلا يذ عبات

 .(ميمت اي) ظايف (؟)
 )*( .(فطاعلاو) ظ يف
 ) )4.(فذح) ظايف

 ) )4:ةيآلا أبس ةروس ٠١١ يبأ نع ثراولا ٌدبعو ٌجرعالا (ربطلا) مفرب أرق
 فاحتإلا يف لاقو .١؟١ ةذاشلا تاءارقلا رظنا .ورمع ١/ :7"87-مفرلا يور2



 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 .'"”عفرلا خيشلاو ينزاملاو هيوبيسو ليلخلا هيف راتخيو .؟'”ريطلاو

 نإ دربملاو ءبصنلا يمرجلاو '؟ارمُع نب ىسيعو "”ورمع وبأو
 ةفرعم ريغ نأ «فانضملا ** تنل نيفتلاف فيرعتلا (لأ)كتاك

 .''”عفرلاف عسيلاك

 صرصخمب ةعوبتم امإ «هيبنتلا فرحب ةلوصوم (يأ) ىدانتو

 «لضافلا اهّيأ ايك ءقتشملا يف ٌتعن ةيسنجلا لأب نورقم مزال

 زاجأو ؛نيذ عفر بجيو .مالغلا اهيأ ايك ؛دماجلا يف نايب فطعو

 :هلوقك هب راشمب ةفوصوم اّمإو ؛"”جاجزلاو ينزاملا امهبصن

 لصفلل (يبوأ) يف نكتسملا ريمضلا ىلع وأ (لابج) ظفل ىلع اًقسن حْوَر نع -

 .؟فرطلاب

 .ظ نم تطقس )١(
 .556 /" يدارملل ةيفلآلا حرش ف

 دحاو ىلع همسا يف فلتخا ؛ةعبسلا ءارقلا دحأ ءءالعلا نب ورمع وبأ وه ()
 ةرصبلا لهأ مامإ ءهنع لأسيال هتلالجل ناكف ؛ناّبز اهحجرأ .الوق نيرشعو

 مث «ةرثك فقسلا ىلإ هتيب ءلم هرتافد تناك .ةمللاو رحنلاو تاءارَقلا يف

 /؟ ةاعولا ةيغب .ةئمو نيسمخو عست وأ عبرأ ةئس تام :ليق .اهقرحأف كسنت

 3١

 هل ؛ليلخلا هنع ذخأ ءوحنلاو تاءارقلا ةمثأ نم ءيرصبلا رمع نب ىسيع وه (4)
 ١ ةاحنلا ءابدألا خيرات .ه149 ةنس يفوت .تمدع انيشضت ةوعسسو ا قش
 79/4 /؟ ةاورلا هابنإو

 .(ههبشل) ظ يف (0)
 ١14- ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 104/١ لوصألاو ١1/4 بضتقملا رظنا (5)

 175/١. يضرلل ةيفاكلا حرشو */7؟ شيعي نباو "6

 .5؟4 مظانلا نبا و 1١8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (0)
 -« :هتافئصم نم .دربملا مزال ؛يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه جاجزلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 - ناار

 لغي نميف ' ”الغاو يناعدو اسمك داز الك ناذهيأ -58* 0( . (1)يو 1 0 0 2

 الو "هذيلا بَل لرَ ىِل بأيد :لثم لرصومب وأ

 .كلذ ريغب يأ فصوُي

 ,ريكذتلا يف (اهيأ) ايك ثينأتلا يف (اهتيأ)و

 يفو «لأب هتفص نارتقا بوجو يف اَيأ ةراشإلا مسا يواسيو

 اذه اي :لوقتف «هب ةفرعملا َتيِفُي هتفص َكْرَن ناك نإ هعفر بورجو
 .لجرلا اهيأ اي :كلوقب تدرأ ام تدرأ ْنِإ ءريغ ال عفرلاب ّلجرلا
 بوحصم ءادن ىلإ ةلصو هلعجت ملو ءاذه ىلع فقولا تردق نإف

 .اهعفرو هتفص بصن زاج (لأ)

 اي :وحن هيلإ فاضملا ركذ لبق فاضملا ىدانملا رْرُك اذإو

 :ناسح لوقكو .«سوألا ٌدعس دعس

 يفوت .تلعفأو تلعفو .؛ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلاو .نآرقلا يناعم -

 4١١/1 ةاعولا ةيغبو ١57 ةاحنلا ءابدألا خرات هال ١ ةنس

 ,ضايب ظ يف )١(

 يفور .(امكيداز) دعاسملا ةياورو .هلئاق ىلع فئأ ملو ؛لمرلا نم تيبلا (؟)

 لدب (لغو) رردلاو ينيعلا ةياورو ؛««يناعدو) لدب (ينارذو) بلعث سلاجم
 .(لغي)
 .َعدب ملو .موقلا ىلع لخادلا لغاولا :الغاو .يناكرتا : يناعد :تادرفملا

 هب دهشتساو .ةراشإ مساب (يأ) ىدانملا فصو ثيح (ناذهَيأ) : يف دهاشلا

 .فاكلا نس لاح ةراشإ مسأب ىدانملا فصرو ىلع رردلاو عمهلا ين يطربسلا

 ينيعلاو ١44 ا يدارملاو 600 دعاسملاو 13 بلع سلاجم

 /١1411. ينومشألاو ١87/75 رردلاو 01١ عمهلاو 4

 .يأل ةفص (يذلا) ١ :ةيآلا رجحلا ةروس (9)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ا

 ""اًرِصتقُم راجنلا ينب ديز ٌديز اي وب ٌشاعي '''اًّيأر مهل ٍدهأ ُديز اي 4

 درفم ىذدانم هنأل ؟لوألا مض لو .يناثلا بصل نيعت

 وأ '*”ديكوت وأ ينعأب ٌبوصنم أ ٌُفاضم ىّدانم اذإ يناثلاو «ةفرعم (4)* ع ء نفح ا لا

 نإ :ةيابقنا 7" ووو نقع وهوا *ىمتف كلو «ٌلدب وأ نايب ُفطع

 نعل فاضم ««ةدربملا دنعو ءمَكَقَم يناشلاو .يناثلا دعب ام

 دئعو .يناثلا هيلإ فاضغملا رخآلا هيلع هيلع لوا" 1 «فوذحم

 .رشع ةسمخك نابكرم مهضعب م + (4) :
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 بطاخي ؛نافع نب نامثع يف ةديصق نم «تباث نب ناسحل طيسبلا نم تيبلا (0)
 .اعيمج نو يراصنألا تباث نب ديز

 ؛هيلإ فاضملا ركذ لبق ىدانملا ررك ثيح (ينب ٌديز ذيز اي) : يف دهاشلا

 هلصف ام ىلع ءريغال بصنلا يناثلا يفو «حئفلاو مضلا لوألا ين زاجف

 .حراشلا
 ,7187 ةدمعلا حرشو ١١4 ناريدلا

 أ نفت ةةايزإ (كلل) :(9)
 .(اديكوت) م يف ()

 .لوألا ىدانملا ينعي )2

 ابوصنم يناثلا نوكيو ١5١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5١4/١ - 7١9 هيوبيس (1)
 .يظنللا ديكوتلا ىلع

 ١؟١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 2779/4 بضتقملا (0

 .(لد) ظ يف (4)

 .ملعألا بهذم



 ْ_ كلام نبا ةيفلأ حرش

 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا

 فذح رثك ملكتملا ءاي ىلإ حيحصلا ىدانملا فيضأ اذإو

 مث «يدبعاي ؛ةنكاس اهتوبث مث ءٍدبع ايك ؛"'”ةرسكلا ةلالدو ؛ءايلا
 ءاقبإو فلألا فذح مث .'"”اًدبعايك ؛ةحتفاهلبق ةرسكلاو اًفلأ اهّبلق

 .يدبعايك ؛ًالصأ اهحتفو ءايلا تابثإ رثكو ؛دبعايك ؛ةلاد ةحتفلا
 ةءارقك ءٌدبعايك . درفمك مضلاو ةفاضإلا ةينب ءافتكالا فعضو

 .مأ اي :(”سنوي ىكحو "7يَسآ ُنْجِتلأ ِتَرِه
 ("”نبا ىلإ فاضم لك نود .يْمع نبا ايو يأ نبا اي ٌصخو

 ؛مأ نبا ايك هةلاذ ةرسسكلا ءأقبو'ءايلا تعب ."0ءايلا ىلإ: فادقم
 نبا ايك ءةّلاد ةحتفلا ءاقبو اهفذح مث ءاقلأ ءايلا لادبإو مع نبااي

 .تاغل تس اهيف ركذو .ةفرذحملا ءايلا ىلع اليلد ةرسكلا ىقبت ينعي 2غ(

 .حصفألا بسح حراشلا اهبتر (0)

 .ةفاضإلا ةبن ىلع مضلاب (ُبر) ةءارق ىلع كلذو 7*5 :ةيآلا فسوي ةروس ()
 هربخ أدتبم (نجسلا)و .درفملاك اًمومضم ىقبي ىدانملا نأ الإ ؛يبراي :يا

 ءهاي ريغ نم ءابلا مضب (ُبر) أرقُيو: :07 ١/ يربكعلا لاق .(بحأ)
 ملر .١نجسلا بحاص :يأ .ةفاضإلا ىلع رجلاو نيسلا رسكب (نجسلا)و

 ,.اهب أرق نم ىلع فقأ

 :يلعفت ال ْمَأ اي :لوقي برعلا ضعب نأ سنوي انثدحو# ١//10: هيوبيس لاق (5)
 ال ٌموق ايو ءيل رفغا بر اي ؛لرقي برعلا ضعبو» 5١1/١: يف لاقو

 .ظ نم (نبا) ثطقس (6)
 .يراج نبا اي و يخأ نبا اي :لثم (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ةرورض اّلِإ فلأ "الو ماي ُتُبْنَت هاكن الو ,ْمع نبااب مَ

 هلرقك
 ""ييدش رهدل ينئْيْلخ ٌتنأ يسفن َقّيَقُْش ايو يِمأ َنبا اي "44

 هلوقو

 "'يعّجهاو يمول ال اًمع ًةنبا اي

 .ظ نم (ال) تطقس )١(
 نب ةلمرح ديز وبأ هلاق .ينيعلا لاقو .يئاطلا ديبز يبأل فيفخلا نم تيبلا (0)

 :ديبر يبأ رعش ةياورو ؛هاخأ هب يثري رعش نم .رذنملا
 ديدش رهدل ينتيلخ جال <6اجل اي يسفن قش ءانسح نباي
 (ديدش) لدب (دوؤك) يرجشلا نبا هاورو .حراشلا دارأ امل اهيف دهاش الو

 .(رهد) لدب (رمأل) ناسللا ينور

 لصالاو ؛ةرورض (يمأ) يف ءايلا تبثأ ثيح (يُمأ نبا اي) :يف دهاشلا

 اني نط ةرسكلا ءاقبز اهفذح
 نبا يلامأو ١١١ يجاجزلا لصججو 7١8/1١ هيوبيسو 48 ديبز يبأ رعش

 نباو ١؟ /75 شيعي نباو ١7708 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١ ءال14 /7 يرجشلا

 م١1 ليلعلا ءافشو 07١/1 دعاسملاو */5١ يدارملاو 7١56 مظانلا

 ,5801 (ققش) ناسللاو 7١/7 رردلاو 94/7 ممهلاو 717/4 ينيعلاو

 :هدعبو .يلجعلا مجنلا يبأل زجر نم تيبلا (5)

 يِيمسُم باجح ٌموللا قرخي ال
 :هدعب امل ناويدلا ةياورو

 يعمساو اًمول كيف ينيعمستال

 اي :اهلصأ ذإ ؛ملكتملا ءاي نم فلألا لدبأ ثيح (اًمع ةنبا اي) :يف دهاشلا
 هنكمي ذإ ؛حراشلا ىري امك كلذ ىلإ هتعد ةرورض ىرأ الو .يمع ةئبا



 -يدرر كلام نبا ةيفلأ حرش

 ءاذنلا يف مألاو بألا عم الإ ملكتملا ءاي نم ءاتلا ضوعت الو

 1 ؛ سيقأ اهحتفو :رثكأ ءاتلا رسكو مك ايو ءِتَبَأ ايك ؛ةصاخ

 .هنع ضّرَعمْلا ةكرح يه

 : هلوق كلذ نع ليقو

 "”ُبيرغ 2"”تابأ اي انيف كلنأك اًبجاش َيِْنَأَر امل يتنبا لوقت 1
 هلوفو

 ا نيتها كلغ كاان . 74

 .يمع ةئبا اي :لرقي نأ -

 701/4 بفتقملاو 18٠ رداوئلاو 5١8/١ ملعألاو هيوبيسو ١784 ناويدلا

 مظانلا نباو 17١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 747/١ لوصألاو4١» ةجحلاو
 */1١” يدارملاو 74/5 يرجشلا نبا يلامأ و 1١1/5 شيعي نباو 5
 4/١ عمهلاو 4/1 ينيعلاو 07؟١/؟ دعاسملاو م7١ ليلعلا ءافشو

 ١/. /١رردلاو
 .(اتبأ اي) مو لصألا يف )١(

 .ناجّرْدُحلا يبأل ؛ليوطلا نم تيبلا (5)
 اهركذ لاوقأ هجيرخت يفو .فلالادعب ءاتلا داز دقف (تابأ اي) :يف دهاشلا

 .ينيعلا
 رردلاو 5917/5 ينيعلاو 5١9 /” يدارملاو 8/١*5 صئاصخلاو ةالف رداونلا

 ,187/؟ عمهلاو 65

 هلبقو .جاجعلا نب ةبؤرل زجر نم تيبلا (9)
 - اكانآ ىتادت يعمي لوقت



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 اهلوفو

 ينال 1" قلختما لفاريسي ةفاس ينرصنا اًمنأ ايت
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 ضوملا نيب يأ .فلألاو ءاتلا نيب عمج دقف (اتبأ اي) :هيف دهاشلا -

 ضّرعملاو
 بضتقملاو 599/159 588/١ ملعألاو هيربيسو ١8١ ةبؤر ناويد قحلم

 ٠١4/79 ييرجشلا نبا يلامأو ؟؟؟ فاصنإلاو 95/7 صئاصخلاو الا /*

 يدارملاو "5/4 رو مهال/و ١؟*/الر ١١/75 و1١8/9. ١١٠١ شيعب نباو

 1١9/١, رردلاو 11/١ عمهلاو 5 ةنازخلاو 787/4 ينيعلاو */ ١”

 .(رقحتسم) م و لصألا يف )١(

 ,بكار اهل ضرعت ةيبص هتلاق عيرسلا نم تيللا (1)

 .نْيب :بحاال .دتمم قيرط :رفاحسم :ثادرفملا

 ْتّنَأو .ملكتملا ءاي نم ثينأتلا ءات ٌتلدبأ ؛ ينيعلا لاق (اتمأ اي) :يف دهاشلا
 .ملكتملا ءاي نم (فلأ ينعي) ٌلدب وأ :مظانلا نبا لاقو .توصلا دمل فلألاب

 ,هنع ضّرعُملا ةروص باهذ ءاعلا نيبو اهني عمجلا رمأ نوهو

 ينيعلاو ؟5؟5 مظانلا نباو 1١5 /؟ يرجشلا نبا يلامأو 784 /*” بستحملا

 .1886 (ايأ) ناسللاو 14



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 هس( ياي يا يي
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 ءادنلا تمزال ًءامسا

 :يأءةلق ايو .نالف "'اي يأ «لف اي ؛ءادنلاب '''ٌصْخُي امم

 ْذإ ءالف اي :ليق مُر ولف .ءاتلا قوحل ليلدب اًميخرت سيلو «ةنالف
 .مألمو ؛نامأليو ءنامؤل اي :هنمو ؛نافرح يعابر نم فذحي ال
 ميظع ؛«نامركم ايو ءمونلا ميظع «نامؤُت ايو ءمؤَل ْميظع يأ

 .مركلا

 ؛عاكلو ءْثاَمَح ايك «ثنؤملا بس يف ٍلاعَف لا لِدع ام هلمو

 نونا نلاع" سيقف قنفإو .يقاسفو

 .ٍلازَنِب اًهيبشت هرسك

 .راذحو ٍلازنك يئالث نم ')اَرْمَأ ٍلاعَف ءانب اضيأ ساقو

 ايك ٠ سيم, رخ اقئاش ركن ىلإ لق اهرركالا تبين هنو

 .ثّيخو 2 ردع

 : هلوقك .ةرورض ءادنلاب صاصتخا نع عاكلو "1 جرخمي دقو

 بحجيو ءينالث نم بفصو يف

 (ه) : ههنذ هعكو
 لف نع انالف كسمأ ِةَجل يف -55

 .(صتخي) ظ يف )١(
 :لصألا نه (اي) تظنس» (4)
 8/7 هيوبيس (0)
 .(ارخا) م و لصألا يف (4)
 عتلبقأ دقو البإ فصي ءيلجعلا مجنلا وبأ هلاق هزجرلا نم تيبلا (8)



 كن - كلام نبا ةيغلأ حرش
 هلوقكو

 "”ءاكن 0 ف تمح ىلإ يوأ مث توَطأ ام د 5١-
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 : هلبقو .محازتت
 لسفت ملو بيشلاعفادت

 .ةطلتخملا تاوصألا :ةجل .نسلا رابك :بيشلا :تادرفملا
 .نالف لصألاو ؛ةرورضلل ءادنلا ريغ يف مخر دقف (لضح ' يف دهاشلا
 798/4 بضتقملاو 377/١ ١17/7 ملعألاو هيربيسو 144 ناويدلا

 ٠١1١/7 يرجشلا نبا ينامأو 177 مظانلا نباو ١17١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشرو

 758/14 ينيعلاو 1/4 يدارملاو ١١ لبلعلا ءافشو 187/١ برقملاو

 (نلف) ناسللاو 111١/7 ينومشألاو ؟61/ ىلآللا طمسو 4١١/١ ةنازخلاو

 5944 (ججل)و 4

 ناسللا يفو .هتأرما اهيف وجهي ةديصق نم ةأيطحلا هلاق رفاولا نم تيبلا )١(
 :بضتقملا ةياورو ؛يرصنلا بيغ يبأل (مكل)

 .يوآ مث لّوؤجاأام لّوجأ

 .ءادنلا ريغ يف ٍلاعُف نزو ىلع ناك ام ءاج دقف (عاكل) :يف دهاشلا
 حرشو ١١/5 يرجشلا نبا يلامأو 7588/4 بضتقملاو ٠ ناويدلا

 044/7 دعاملاو 0/54 شيعي نباو 71! مظانلا نباو 17١ ةيفاشلا ةيفاكلا

 ةنازخلاو 7١5/5 و 4/1١ ينيعلاو ٠١/4 يدارملاو 817 ليلعلا ءافشو

 45/١. ١08 عمهلاو ضرع ١١؟ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 1١
 ١194/7, لماكلاو ١٠١ /” ينومشألاو ١64 ,88 /١رردلاو



 كلام نبأ ةيفلأ حرش
 - يدوم

 ةثاغتسالا

 ,«فظعُي مل ام ةحوتفم مالب ٌرج ىدانملا مسالا ثيغتسا  اذإ

 فطع نإف :ماللا عم هبيكرتب فاضملا ِهِهَّبَشِل ؛ ءانبلا دعب برعأو
 هلوقك ءاضيأ ماللا تحت ءادنلا فرح راركتب ''”ثاغتسملا

 ""'وايدزا يف مهر سانأل يموق لاثم أل ايو يمول ايم 7

 هلوقك ءاّذِإ سبللا باهذل ترسك رركُي مل نو

 يكفل نانو نوبكلا اذ ٌبِرتُْم ٍرادلا ٌديعب ِءاَن ٌكيكبي -

 .هب ثاغتسملا ينعي )١(

 .ءارفلا هدشنأ :ينيعلا لاق .فيفخلا نم تيبلا (1)

 ؛نيعضوملا يف هب ثاغتسملا مال حتف دقف (لاثمأل ايو يموقّل اي) :يف دهاشلا
 .ءادنلا فرح راركتل (لاغمأل) يناثلاو .لصألا ىلع (يمرقل) لرالا

 اخ ةيدرولا ةفحتلا حرصو "1م مظانلا نباو ١و ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 "م86 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 507/4 ينيعلاو ١ال/4 يدارملاو

 ١, 61/ يدركملاو

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «طيسبلا نم تيبلا (5)
 مدعل (نابشلل) ثاغتسملا مال رسك ثيح (نابشللو لوهكلل اي) :يف دهاشلا

 اي) ماللا حوتفملا هيلع فوطعملا ىلع المح اهحتف لصألاو ءهعم (اي) راركت

 .(لرهكلل

 حرشو ١77 لمجلاو 788 دصتقملاو 47٠/١ لوصألاو 795/4 بضنقملا
 5,4 مظانلا نباو ١78 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١ يجاجرلا لمج

 ةفحتلا حرش دهارش حرشو دفن ,001/ دعاسملاو ١١6" ةفحتلا حرشو

 ١/“18- عمهلاو 161/4 ينيعلاو 18/4 يدارملاو 797/١ ةنازخلاو ”ث4



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نكي مل ام ''"اًقرف '''هلجأ نم ٍثاغتسُملا عم رسكت اذكو

 هلوقك نم م

 ""'ءاطُملا يشاولل هلل ايف ينوجعزأف ٌةاَشُولا ينّمّتكت -4

 .هلجأ نم ُثاغتسُملا (اي) يلّيف ثاغتسملا فذحي دقو

 سانللا اي. + ئأ «رسكلاب :ءاجلل "ان :«يعسلل اي حهلرقك

 ءاهدوجول ماللا مدعت '”اًرِخآ ٌفلأ ةثاغتسالا مال ٌبِقاعُتو

 ,؟05؟ /” لماكلاو ١98/١ رردلاو

 .(بجعلل ؛سانأل) نيقباسلا نيدهاشلا يف امك )١(

 .(افرح) م و لصألا يف (1)

 ؛ملكتملا (اي) ريمض هلجأ نم وأ هب ثاغتسملا ناك اذإ الإ ءكّل هلل اي :لثم ()
 .ءايلا ةبسانمل ١؛لاح لك ىلع رسكت ماللا نإف «يل هلل اي و ؛يلاي :لثم

 يف يناجدنغلاو يمخللا ماشه نباو ساحنلاو هيوبيس هبسن ءرفاولا نم تيبلا (4)
 هلئاق :ينيعلا لاقو ؛حيرذ نب سيقل يورهلاو يجاجزلاو بيدالا ةحرف

 نب سيقل اهبسن ةديصق دروأ مث «ةيلورجلا حرش يف اذك ؛تباث نب ناسح

 لدب (سانلل ايف) يورو .ناسح ناويد يف هدجأ ملو .دهاشلا اهيف درو حيرذ

 .(هلل ايف)

 ريغ مسالا عم هلجأ نم ثاغتسملا مال ترسك ثيح (يشارلل) :يف دهاشلا
 .09) قيلعتلا يف قبس امكف ريمضلا عم امأ هريمضلا

 88 يجاجزلل تاماللاو 719/١, ٠١" ملعألاو هيوبيسو ١١8 ىنبلو سيق

 نباو 175 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١75 لمجلاو ل5 يررهلل تاماللاو

 ,.18" ١/ برقملاو 704/4 ينيعلاو 1١/١ شيعي نباو 7١8 مظانلا

 .ظ نم (اي) تطقس (0©)

 .(مدعل ىرخأ) ءو لصألا يف (1)



 -ت2 كلام نبا ةيفلأ حرش
 : هلوقك

 000 فان مم ىتفو ْرِع لبن لبآل اذيزَي اي -065

 .رم امك اهمدعل دجوتو

 هلوقك ءامهنم ثافتسملا ولخي دقو

 "”بيرألل ٌضرعَت ِتالَفْمْلِلِو بيجعلا بجعْل موق ايالأا 7
 اي :مهلوقك «ثاغتسُم ةلماعم ىّدانم هنم ُبَجَعَتُملا ٌلماعُيو

 .رضحا ٌبجع اي :يأ 2" ”حتفلاب !ءاملث ايو !بجعلل

 يبأ نبرمع لوقك ءاًريثك بجعتلا يف ماللا نع ىئغتسيو

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «فيفخلا نم ثيبلا )١(

 ين فلألاب اهنع َضّرَعو ؛ةثاغتسالا مال فذح دقف (اديزي اي) :يف دهاشلا
 .امهنيب عمجلا زوجيال ثيح ؛هب ثاغتسملا مسا رخآ

 ١5 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 554 مظانلا نباو 1*١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 حرشو 587 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 557/4 ينيعلاو 7/4 يدارملاو

 4١. يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ١4 ىدنلا رطق

 .هلئاق ىلع فقأ ملو هرفاولا نم تيبلا (؟)
 يتلا فلألاو ةئاغتسالا مال نم هب ثاغتسملا الخ دقف (موق اي) !يف دهاشلا

 .ليلق كلذو ءاهبتاعت
 حرشو 4١1 ليلعلا ءافشو 718 مظانلا نباو 178 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 حرشو "816 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١55/4 ينيعلاو ١1” ةفحتلا

 ١7", ىدنلا رطق حرشو ١777/7 ينومشالاو 18١/7 حيرصتلا

 ؛كنقو ءاج دقف رضحا بجع اي ريدقت ىلع .هتثافتسا رابتعاب ماللا حتف (9)

 .«بجعلل يمرقُل اي :ريدقت ىلع هلجأ نم ةثاغتسالا رابتعاب ماللا رسك زوجيو

 .ءاملل وأ



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 يوزر

 ةعيبر

 !©"7ىّلتجُم نس ايو قوش ام لوط ايف ُهَداَوُف َميلحلا َنبْلْسَي ٌسِناوُأ 0

 "'ريخألا تيبلا نم يناثلا رطشلا لدب خيشلا لاق ولو
 51 تحتل """وزإ كاكم اة

 .ءادنلا طارتشا ىلع صني مل '*'هنأل ؛ لمكأ ناكل
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 (نزح) لماكلا يفو .حراشلا ركذ امك ةعيبر يبأ نب رمعل ؛ليوطلا نم تيبلا )١(

 .(قوش) لدب
 نس نيعضوملا يف ماللا فذح دقف (نسمح اي .ءلوط اي) :يف دهاشلا

 .بجعتلا دصق ثيبح هب ثاغتسملا

 .؟0"9 /؟لماكلاو ١4؟ 4٠١. /" ليهستلا حرشو 4 ناويدلا
 0١: ةيفلألا يف كلام نبا لوق ينعي (؟)

 فلأ بجمتوذمساهلثشمو فلآ تبقاع ثيفتسا ام مالو

 لدي كلام نبا نكل ؛دارملا ىلع ةيصن رثكأ يدرولا نبا لوق نأ كش الو

 .قايسلاو بابلا هدارم ىلع
 .(نود) ظ يف مف

 .(هنإف) ظ يف (1)



 كلام نبأ ةيفلأ حرش

. 
 هب ذفلا

 هلوكل ؟ ىدانملا وهو ؛بودنملل هلمجاف ىدانملل هتلعج ام

 ريرج لوقك ءادوقفم

 )محم اي هللا رمأب هيف ٌتمُقو ٌهلٌتربطصاف اًميظع اًرمأ َتْلْيُح -4

 نبا لوقك ءدوقفم مكح يف وأ هزيزعلا دبع نبا :يأ
 تايقرلا

 لا سابك وك ,نيللا "دي كوز كانه

 .زيزعلا دبع نب رمع ءاثر يف ةديصق نم .ريرجل طيسبلا نم تيبلا )١(
 اذل ؟؛هدقفل كلذو ؛ايب بودنم ىدانم رمع نأ ىلع (ارمع اب) : يف دهاشلا

 .ةيفاقلل ءاهلا هقحلت ملو «ةبدنلا فلأ هتفحل

 نباو 184 ةدمعلا حرشو ١١44 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو الا"6 ناريدلا

 51/4 يدارملاو 81١4 ليلعلا ءافشو 54/5 دعاسملاو 48 مظانلا

 .14/* ينومشألاو 126/١ رردلاو + 0 عمهلاو ؟98 2778/4 ينيعلاو

 . 54 ك1

 .(تيميت) لا يف (؟)

 .(يدبكاوف) :ناويدلا ةياورو .تايقرلا سيق نب هللا ديبعل رفاولا نه تيبلا (*)
 ١(1و) ةبدنلا فرحب بودنم ىدانم (ادبك) نأ ىلع (ادبكاو) :يف دهاشلا
 .ءاهلا نود ةبدنلا فلأ هتقحل دقو ءهنم عجوتلل كلذو

 4*١ يناغألاو 74١ ةدمعلا حرشو ١9 ناويدلا

 .(مضوت) ظ يف (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 لوصوم وأ ؛ةراشإ مسا وأ ءْيأ الو «ةركن بدنُي الو ؛بودنملا

 ماهبإ ةعفار ةرهش هتلص ةرهتشملا لوصوملا ةبدن زوجتو .مهبم

 .هامزمز ٌرثب رفح ْنَماو :'''هلوقك

 همض يف ىدانملاك هنايرج :امهدحأ ؛نالامعتسا بودنمللو

 ."'”نيهجولا ىلع ةرورض هنيونتو .'''اًفاضم هبصنو ءادرفم

 هلوقك

 (*”لسعقف ىْنِم َنيأو اًسْعْففاو 4

 ْنَماو .هاكلملا َدبعاو ءاّديزارك ءْفلأ هاهتنم قحلي نأ :يناثلا

 *!ءامزمز ّرثب ٌرفح

 .(مهلوقك) ظ يف )0(
 .هاديز اًنراض او :وحن ؛فاضملا هبش اذكو (؟)

 .بصنلاو مضلا ينعي (1)

 ينب نم لجرل :يئاسكلا لافو .ءارفلا هدشنأ بلعث لاق .زجرلا نم تيبلا (4)
 :هدعبو .رردلا يف اذكو ءدسأ

 سرورك اهذ خأي يلبإأ

 انه هيف لصالاو ؛ةرورض هبصنو بودنملا نّون دقف (اًسعقناو) :يف دهاشلا

 ىلوأ ناكل مفلاب (سعقف) :لاق ولو ؛درفملا ىدانملاك هنأل نيونت نود مضلا

 .اًباحصتسا ةحتف ةمضلا لدبأ هنأ الإ .حتفلا نم

 ؟؟9 مظانلا نباو 1945 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 4/5 بلعثت سلاجم

 ةفصتلا حرشو ١84/١ برقملاو 81١ ليلعلا ءافشو 557/5 دعاسملاو

 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 17/14 ينيعلاو ؟؟/4 يدارملاو 5١4 ةيدررلا

 ١66 .148/1رردلاو ١1/4 ءاالا ١/ ممهلاو 888

 ,لظا نم ءاهلا تطقس (4)



 سيال كلام نبا ةيفلأ حرش

 اوك ءاهريغوأ ةلص يف نيونتوأ فلأ نم اهلبق ام اهل فذحُيو

 .هادمحم رصن ْنَم او :''”هاركب او ءهاسوم

 "”ديزاوك ,ةفصلاب اهلصو '"”ليلخلا نود سنوي زاجأو
 .حوتفم ريغ ناك نإو سبللا َنِمَأ اذإ فلألا لبق ام حتفُيو .هافيرظلا

 .لجرلا ماقب ىّمسمل .هالجرلا ماق او ؛هابلطملا دبع نبا اوك
 اي ٌتيدانف :ةلئاقل ةَبطاخم .'*”اكيّبل او :ةعيبر يبأ نب رمع لوقكو
 .ةارمع اي ةارمحم

 ريغ '*”ىدانمب فلألا لصو زاوجل دهشي ءُهارَمُْع اي :اهلوقو
 01000 هعنم نإ حيحصلا وهو .بودنم الو ثاغتسم

 تلدبأ اَسْبل اهلاوز بجوُي ٍةمضوأ ٍةرسك اذ اهلبق ام ناك نإف
 ءةمض دعب اًواو و .ةرسك دعب ًٌءاي هتكرح سنج نم فلألا

 يف "وهاتف او «ةبطاخملا فاك ىلإ ''”فاضملا يف يكاتفاوك

 .(هاركب ابأ او) ظ يف )١(

 81١. ليلعلا ءافشو 01"ال /؟ دعاسملا يف فالخلا رظنا (؟)

 (اديزاو) م و لصألا يف (9)

 او) :ةدمعلا حرش يف ةلصفم ةياورلا تدرو دقو .ءاه نود لصألا ين اذكه (4)

 18١/١. (ءاكيبل اي) عمهلاو 47١ ليلعلا ءافش يفو 599 ؛١79(هاكببل

 .ءاتلاو ءايلاب («هاكتيل اي) : 6875 /؟دعاسملا يلو ,(اي)ب

 .(يدانملل) ماو لصألا يف )ع

 ,299/7؟ دعاسملا و 5١/١” هيوبيس رظنا (1)

 .(فاضم) ظا يف (0)
 .(هاتفاو) لف ين 00



 .بئاغ ءاه ىلإ '''فاضملا

 مل ْنِإو .ءتكسلا ءاه ةبدنلاو ةثاغتسالا ةّدم دعب ٌتئش نإ ْدزو

 .ٍفاك ٌدملاف اهتدايز ْأّشت

 7 توعئفف وأ ةروسكم الصور ءاهلا ثفلألا نلت دقو

 هلوقك

 (*”لسأ َكاَيِإ ابر اي .2"”ٌبراي ١-

 ءايلا ناكسإ هبهذم ْنَمَف «مّلكتملا ءاي ىلإ فاضم َبدُن اذإو

 ءامهئاقتلال اهفذح وأ ءاّيدبع اوك ؛نينكاسلا ءاقتلال اهكّرح

 اهفذح وأ ءاّيمالغ اوك ,.ةحوتفم اهكرت اهحتف هبهذم ْنَمو ءادبع اوك

 املأ مك وأ فلألا دازو (هحمتف ةرسكلا لَدَناَو ءةرسكلاب ءافتكا

 .(فاضم) ظ يف )١(

 .دحأ هركذي ملو (ةحوتفم) خسنلا عيمج يف (1)

 .(ءابراي) م و لصألا يف (*)

 هدجأ ملو .شيعي نبا يف امك ؛يرذعلا مازح نب ةورعل ؛زجرلا نم تيبلا (4)
 ؛هدعبو .دسأ ينب ضعبل ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو .هرعش يف

 لجألا لبق نم هاّبر ايةارفع

 ةروسكم تءاج .ءءاه ةئثفتسالا فلأ قحل دقف (ةابراي) :يف دهاشلا

 .زئاج امهالكو ؛ةمومضمو
 شيعي نباو 817 ليلعلا ءافشو 59 ةدمعلا حرشر 4577/7 ءارفلا يئاعم

 بيذهتو 5518/5 ةيفاشلا دهاوش حرشو ؟؟؟.5١7 /9" ةنازخلاو 4

 .4048 (اه) ناسللاو 7١5 قطنملا حالصإ
 .ءايلا ينعي .(اهلادبإ) ظ يف (0)



 .ةنونلا تلا ةازو اينذجت "و

 َعاطقنا "او :'”'ءايلا ىلإ فاضملا ىلإ فاضملا يف ٌلاقيو

 ايا العسالا ازيا
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 .لظ نم واولا تلعقس )١(

 .(ءاي) ظ يف (؟)
 .ءو ل نم ةزمهلا وأ فلألا تطقس (9)



 رع

 م

 ميخزنلا
 فرخآ فذحب ىدانملا ميخرت ةبدنو ةئاغتسا ريغ يف زوجي

 وأ ناك اّمَّلَع هميخرت زاج اًننؤَم ناك نإف .اًعُس اي :داعس يف كلوقك

 ؛ هلوقك .رثك وأ لق «هريغ

 (37يريذَع يركدتست ال يراج -

 . اًئيش اهفذح دعب هنم صقنت الو هرفو ("7ءاهلا فذحب مخر امو

 اًيعابر اًملع نوكي نأ الإ ءاهلا نم الخ ام ميخرت ٌّمنماو

 الو ؛ ملاعك سنج مسا الو 0 + ين الث مخي الف ءادعاصف

 :هدعيو ؛جاجعلل زجر نم تيبلا )١(

 اًموتخم ىّدانم هنوكل ؛ميخرتلل ثينأتلا ءاث فذح دقف (يراج) :يف دهاشلا
 .ثينأتلا ءاتب

 7١5١/4 بضتقملاو 08/١ 7٠ ملعألاو هيربيسو ١84 ناويدلا

 ١١4 ةيركسعلا لئاسملاو 4١ يناوريقلل رعشلا رئارضو 44١٠/١ لوصألاو
 نباو 595 ةدمعلا حرشو ١١87 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 558/١ ةرصبتلاو

 ةنازخلاو 0١15/5 ٠١ شيعي نباو 88/7 يرجشلا نبا يلامأو 77١ مظانلا

 771 /4 ينيعلاو "4 /4 يدارملاو 87# .4”7 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 0١

 ,5814 /4ر 5١4 / ةغللا سيياقمو 431 77/7 ةفصتلا حرش دهاوش حرشو

 .(ءايلا) م و لصألا يف (5)
 .(رمعك) م يف (9)



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ميخرتلا زئاج ٌرخآ لبق نوكي نأ الإ يفرح فذح ىلع ْرَصَتْيْو
 وه اَّذِإ فذحُيف ؛نيفرح نم رثكأب ٌقوبسم ٌدئاز ٌنكاس نيل فرح
 !نامّلْسَمو نارمع يف لوقت ءٌّدم فرح ناك نإ عامجإب ٌرِخآلاو

 ,صنم ءردإ .مْلْسَم َرْمِع ؛روصنمو سيردإو ءاّمّْلَع

 «قينرْغو نوَعرفك ءاحتف هؤايو هواو ْثَلَت اميف "”فلتخيرو
 .زعرِف :امهريغ لاقو .َنرُع .َعْرِف :"”يمرجلاو ءاّرفلا لاقف

 زماان هحيزات ءاب مقتل مل ال "الهنا:
 نْيع يه ذإ ؛ فلألا ىقبت ءاتخُم اي :راتخُم وحن يف لوقتو

 ْذِإ ؛ ٌونق ايو ءُىَبه اي ءرّونقو ْحّنيَبَه وحن يفو ؛ةدئاز ال ةملكلا
 اي :دوملو ديجمو دامع يف لوقتو ؛نكاس ريغ دئازلا نيللا فرح

 .نافرح رخآلا لبق سيل ْذِإ ؛ ومث ؛يجم ءامع
 ٌرلتم نوكس دّرجم طرتشاو مَن جم ءَّمم '"”ءاّرفلا زاجأو

 يف سيل ْذِإ ؛رظَمَي يف .َمِن :لاقف ِنيِل اذ نكي مل نإو .رخآلا
 كّدحم يثالث ميخرتب درفناو «نكاس حيحص هرخآ ام تانكمتملا

 .(تاملسم) لف ين لإ

 .(فلخيو) ظا يف (1)
 ,067 28١- دعاسملاو 878 .871/ليلعلا ءامْسو ١785 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (6)

 .(اذه) ظ يف (4)

 ١ا/ا/ /# ينومشألاو ,.178017 185 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (5)

 دعاسملاو ١788 ,18ا قباسلا مجرملا .ٌكحاب :لاقي :مككح :لثم )١(
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 كلام نبا ةيفلأ حرش يورد

 يف ؛يدعمك .هزجع فذحب اًجزم بكرملا ملعلا مُحرْيو
 اًدانسإ ٌبكرملا لِ عم اذكو .هيوبيس '''يف َبيِسو ؛برك يدعم
 ٌتافتلا الف هلقن ؛"”هيوبيس وه" "(وُرْمَع اذو) .اًرش طبأت يف .ظبأتك

 .هعنم نم ىلإ

 توبث ىونُي نأ :امهرهشأ ؛نابهذم مخرملا يف برعللو
 .ناك اًمع يقابلا رّيغُي الف هفوذحم

 ناك ول هتلماعم يفابلا رخآ لماعيف فوذحملا ىونُي اّلأ :يناثلا
 ةوالعو ءَناَيَّمَصو ءدومُت يف لوألا ىلع لرقتف ءمات مسا ىهتنُم

 َيِلَو ْنِإ ًءاي لتعملا بلقب يناثلا '*”ىلعو ءالعو ءيمّصو ءومث اي
 رخخآك ءدومث يف ؛يمُن اي :لوقتف .ةرسك ةّدضلا لعج دعب ٌةمض

 .(يف ٌبيسو) لدب (ىلإ بسنو) مو لصألا يف )١(
 .(وهو) ظ يف (؟)
 :01؟ ةيفلألا يف كلام نبا لوق ىلإ ريشي (؟)

 لّمن رّرُممت اذوةلمج ٌميخرن 2 لّثو بكرم نم فذحا ٌرجعلاو
 ؛تفذح ةياكحلا ىلإ تفضأ اذإو» :48/75 بسنلا باب يف هيوبيس لاق

 نم برعلا نم نأ كلذ ىلع كلديو .يطبأت :كلوق كلذو ...ردصلا تكرتو
 يف هدرفم كلذكف ءاّدرفم لوألا لعجيف .لبقأ طبأت اي :لرقيف درفي
 .(بسنلا ينعي) .«ةفاضإلا
 ةدارإ لامتحال ؛ميخرتلا يف اضن اذه سبلو :دعاسملا يف ليقع نبا لاقو

 .ططبأت اي ةرمو ءارش طبأت اي :ةرم ىداني :يأ ؛ميخرتلا ةهج ىلع ال دارفإلا
 ةيفاكلا حرش رظناو .مضلا ىلع اًيئبم هب ىتأو ؛ميحخرت نود درفي لاق اذلو
 0١/4. يدارملاو 08 دعاسملاو ١7084 1787 ةيفاشلا

 .ل نم (ىلع) تطقس (4)



 -ينم كلام نبا ةيغلأ حرش

 ةمض دعب ةلع فرح نكمتم رخآ نوك ُبرعلا ٍتْضْقر دو
 هكيرحتل ؛ نايَمَص يف ءاَمَص اي :لوقتف ؛ةحتف يلو نإ املأ هَبِلقتو

 ,ىعسو ىمر َّدح ىلع .'''لالعإلا عنمي ام مدعو هلبق ام حتفو
 ؛ ةوالع يف ؛ءالعاي :لوقتف ؛ةدئاز اًقلأ َيِلَو ْنِإ ةزمه هبلقبو

 مزل اذإو .ءاطعو ءاسك ّدح ىلع ءاهلبق فلألا ةدايزو واولا فرت
 امم :ةمِلْسُم !"”وحنك ؛لوألا بهذملا نّيعَت ريظن مدع وأ ٌسِنَل

 سبتلي الئل ٌمِضِب .مِلْسُم اي :هيف لاقي ال] «قرفلل ثينأتلا ءاه هيف
 زاج «لجر مسا ةمّلْسَمك ؛"”'[قرفلل نكي مل ولف ركذمب ُثنْؤُم
 سليط :ماللا رسكب ناسليط يف لاقي الو «نيبهذملا ىلع هميخرت

 '*لِقْيَص ردنو .نيعلا حيحص (لْيَف) مالكلا يف سيل ْذِإ ؛"*”مضلاب
 يف مزتلملاو ؛ملْيَغو فّريصك (لَعْيَف) هيف مزتلملا لب ؛ةأرما مسا
 .بُيَصو دّيَسك (لِْبَ) "”اهأتعم

 هيفو ءدمحأك ؛ءادنلل حلصي ام ادن نود اومحخر رارطضالو

 .(هدعب) ةدايز ظ يف )000(

 .(وحنف) ظ يف ()
 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس (؟)

 وه امم ريظنلا مدعل ؛رظتني نم ةغل ىلع اًبوجو نيسلا حتفب ؛ٌسليط اي :لاقي (4)
 ليف يتأي الو ءحراشلا ركذ امم ردن ام الإ نيعلا حيحصلا لجيف نو ىلع

 .(لقيس) ظ يف (5)
 .(اهلتعا ام) ظ يف (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يدير

 :هلوق لوألا ىلعف «نابهذملا

 0 يلعدق َنانلاَنِإَف َُحِرَشْماَرأ'*  هتَياٌرل قتشا نإ ثراح نبا نإ 1

 سيقلا ئرما لوق يناثلا ىلعو «ةثراح نبا :يأ

 رَصُحلاو عوجلا ًةلين نام ُنِب فيرط ران ِءْوُض ىلإ اوُشْعَن ىنفلا ٌمعْيل 46 هر ' 1

 .(هحدتمأو) م و لصألا يف )١(

 .ءانيح نب سوأ وأ ؛يميمتلا ءانبح نب ةريغملل بسني «طيسبلا نم تيبلا (؟)

 .ديسأ نب ةعيبر نب ورمع هربأو :ءانبح همأب فرعو
 نم ةغل ىلع ةثراح نم مخرم ملع هنأ ىلع ءاثلا حتفب (تراح) :يف دهاشلا

 ولو .هريغو تيبلاب اّجتحم ؛هيوبيس كلذ زاجأ .ىدانم ريغ هنوك عم ءرظتنب
 رجلا هقحف فورصم هيلإ فاضم هنأل ءارلا ترسك رظتني ال نم ةغل ىلع ءاج
 .نيونتلا عم

 حرشو 077/١ يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرشو 4/١" ملعألاو هيوبيس

 ١١1/١ ىرجشلا نبا يلامأو 74 مظانلا نباو ١١1١ ةيفاشلا ةيفاكلا

 يدارملاو 85١/75 دعاسملاو 7”87ليلعلا ءافشو 188/١ برقملاو 47/7و

 .8١ا9//١ رردلاو 18١/7 عمهلاو "85 فاصنإلاو 587/5 ينيعلاو 14

 كلام نب فيرط اهب حدمي ةديصق نم «سيقلا ئرمال ؛ليرطلا نم تيبلا (9)
 .هراجأف رعاشلا ةراجإ نع سانلا عنتما نيح

 ال نم ةغل ىلع اًميخرت فاكلا فذحف ؛كلام هلصأ (ٍلام) :يف دهاشلا

 اذه لثمو.ءيش نم فذحي مل مسا ةلزنمب هلعجف :ماللا نون اذلو ؛رظتني

 .ةرورضلل هزاوج ىلع عمجم
 يفاريسلا نبال هيوبيس تيبأ حرشو 771/١ ملعألاو هيوبيسو ١١١ ناويدلا

 م١5 ليلعلا ءافشو 554 مظانلا نباو ١١1٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 401/1

 ١84/7 ينومشألاو 58١/4 ينيعلاو ١7٠/7 ليقع نباو 07/4 يدارملاو

 .16١ا//١رردلاو عمهلاو



 سس يدر كلام نبا ةيفلآ حرش

 نمو ءادنلل حلصي ال ْذِ ؟ (لأ) بوحصم ٌةرورض مري الو

 هلوق ةرورضلا ميخرت نم لعج نم ئطخ انه

 7 محلا ٍقْرُو نِم ةكم اًنِطاوَق ,.-06
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 ) )1١هلبقو ء(اًهلاوأ) :ناويدلا ةياورو .جاجعلا هلاق زجر نم تيبلا :

 ميرلا ريغ ٌتيبلا ٍتانلافلا
 .ءاقرر عمج :قرو.مارحلا تيبلا :تيبلا.تانكاسلا :تائنطاقلا تادرفملا

 :يأ ءمار ام :لاقي : مّيرلا .ةرضخلا وحن ةربغلا ىلإ اهنول يتلا ةمامحلا يهو

 .مامحلا يجحلا .حرب ام

 ءاّملع سيل هنأل ؛مخرم ريغ مسا (مامحلا) نأ ىلع (يمحلا) :يف دهاشلا

 فلألا هنم فذح هنأ ىلع جرخو .اذإ معخري الف ىداني ال وهو .لأب ىلحمو
 ريغ ىلع فيعضتلا ةهارك هاي امهادحإ تبلقف نامبم ىقتلاف ءميخرت ريغ يف

 :لاق نم ئطخو .هاي اهلبق فلألا لدبأو ةريخألا ميملا فذح هنأ وأ ؛سايف

 .ةرورضلل مخرم هنإ
 صصخملاو 78/١ بستحملاو 08 08/١ ملعألاو هيوبيس و 789 ناويدلا
 ؟94 مظانلا نباو 78/١ شيعي نباو ١1/7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 107

 اما ١/ عمهلاو 2١9 فاصنإلاو 15806 /5و 08015 /" ينيعلاو ٠١/4 يدارملاو

 ١. هال /7و



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 صاصتخالا

 الف .ءهجوأ ةثالث نم هفلاخُي نكل ؛ءادنلا ظفلب لمعتسُي ربخ وه

 .هب أدتبُي الو «لأب فرعي'''و ءادن فرحب لمعتسي

 يأ ؛ىتفلا اهُبأ ينوجراك ءاّريثك اهتّبأو اهتأ ظفلب عقيو
 :لثم «لأب اًفْرعُمو ؛نايتفلا نيب نم اًصوصخم موق اي ''”ينوجرا

 نحن» :لثم ؛لأب فّرعم ىلإ افاضمو «؛لذب نم ىخسأ برعلا نحن
 هللا كب :مهلوق ءبطاخملا يف َلِقْنو .«'”تّروُنال ءايبنألا ٌرشاعم

 .(وأ) مو لصألا يف )١(
 .(نوجرا) ظ يف (؟)
 ١/4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف امك وحنلا بتك يف (نحن) :ظفلب درو اذكه (9)

 درت ملو .اهريغو 5*4 ليلعلا ءافشو 8" ينغملاو 015/15 دعاسملاو

 يراخبلا رطنا ؛(اَنإ)اهيف يذلاو ؛ثيدحلا بتك نم هيلع تعلطا اميف (نحن)
 (ويَو هللا لوسر ةبارق بقانم باب)و 187 ١87/5: (سمخلا ضرف باب)
 741/9 (تاقفنلا باتك)و 00 ١7. .15/7 يزاغملا باتك يفو 65

 يفو 551١/4 (ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك)و ١14/4 (ضنارفلا باتك)و

 لالالا ,الالا ,9//751 (ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك) دواد يبأ نكن

 (ءيفلا باتك) يف يئاسنلاو )١1١1١( 109/4 (ريسلا باتك) يذمرتلاو ١

 (1814) 9ل:"و (1857) ١7 (يبنلا ةكرت يف ءاج ام) اطوملاو 51

 15/5 4و9 قمل قال ل8 قيلع .5 4/١ دنسملا يف دمحأو

 ةانإ) وأ ١ةقدص هانكرت ام ثرونال١' : ظفلب تاياورلا رثكأو .؟5786148/5و

 ام ؛ثرونال انإ») :سوأ نب كلام نع دمحأ مامإلا هاور ام كلذ نم

 -ةنؤم دعب تكرت ام :ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ)و 58/١ :ةقدص هانكرت



 ع كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌريغ ٍرامضإ مزال صخأب بوصنم ةقيقحلا يف وهو .لضفلا وجرن
 .بارعإ لحمب ٍدّيقم
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 ,17/7 .ءةقدص يئاسن ةقفنو يلماع
 برصتنملا ءاج ثيح «ءهريغو يدرولا نبا دارأ ام ىلع دهاش ةياورلا هذه يفو

 .(ءايبنألا) ىلإ اًفاضم (رشاعم) صاصتخالا ىلع



 فلام نبا ةيفلأ حرش ةزع

 ءارغإلاو ريذحتلا

 لعفب َبِصُْن ىنعملا ىلع ٌلادب اًقدرم (اَإ) ظفلب ريذحتلا ناك نإ
 هروكمل اورو سلاو كانإ: نضتا ١ قرلطسملا وك رت فن

 : وحن

 ؟؟ءارملا َكاَيِإ كايإف -5

 نبا ازعو ؛دسألا ُْكاَيِإ :وحن ,فطع نودب لادلا يأ درفملاو

 ."””هيوبيس ىلإ اذه َمْنم "”بجاحلا

 .(فرطعم) ظ يف )١(
 :همامتب وهو يشرقلا نمحرلا دبع نب لضفلل ؛ليوطلا نم تبب نم ةعطق اذه (؟)

 تبلاج رشللو ٌءاَعد ٌرشلا ىلإ هلنإف ًءارملا كايإ كايإن

 فرذحم لعفب ريذحتلا ىلع ىلوألا (كايإ) بصن ثيح (...كايإ) :يف دهاشلا

 «يظفل ديكوت ةيناثلا كايإو ءاًرركم ءاج هنأل ؛كرذحا .هريدقت ءاًبوجو

 وحن وأ ءءارملا عدوأ قئا وأ رذحا :هريدقت فوذحم لعفل لوعفم ءارملاو

 ,كلذ

 يدارملاو 017/5 دعاسملاو 7١ /” بضتقملاو ١1١/١ ملعألاو هيوبيس

 ٠8/4" ينيعلاو 4/7٠١

 نأ زوجيالو» :لاق .":0 ١/ بجاحلا نبال لصفملا حرش يف حاضيإلا رظنا ()

 .«كلذ ىلع هيوبيس ٌصنو ؛«نييوحنلا ضعب معزي امك ءدسألا كايإ :لوقت

 .يلاتلا قيلعتلا يف لوقنملا هيوبيس لوق ىلإ ريشي
 هنأ امك ءاذيز كايإ :لوقت نأ زوجيال هنأ ملعا» :لاق 15١/١. هيوبيس رظنا (4)

 دسألا كايإ :تلق ولود ١47/١: لاقو .ةرادجلا كسأر :لوقت نأ زوجيال

 - نبا نأ اومعز مهنأ الإ ءْنأ يف زاج امك زجي مل ءدسألا نم ديرت



 - ينم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةَفانه :لثم ا ل الو
 لدبك فطعلا ذإ ؛ َمْغّيَضلا َمغّيِضلا :لثم راركُتلاوأ ''”41َهكيْنَسَو هل

 .دسألا :وحن درفملا اّمأ .فطعلا ةلزنمب راركتلاو 00 نم

 .زئاج هراهظإو هلعف رّثسن

 ُمكدحا تِزحب نو ياثإ» :هلوقك ءملكتملا ريذخت ُدَشَو
 يف رهاظلا ىلإ (اَيإ) ةفاضإو ؛بئاغلا ريذحت هنم ٌدشأو .""”تنرألا

 ؛رعش يف تيبلا اذه زاجأ قاحسإ يبأ -

 بلاج رشللو ءاّقد رشلا ىلإ هنإف ءارملا كايإ كايإف

 .اءارملا قتا :لاقف ءرخآ العف كايإ دعب رمضأ مث كايإ :لاق هنأك

 فرذحم لعفب ريذحتلا ىلع (ةقان) بصن 1 1 ةروس )١(

 .(اهايقسو) هيلع فولطمم هنأل ءاورذ :هريدقت ءابوجو

 هب دهشتسا نم هضعب دروي « ني باطخلا نب رمع مالك نم ةعطق رثألا اذه 0«

 نأو يايإو ؛ُماهسلاو ٌحامرلاو لسألا مكل ِكْذّيل» :همامتب وهو ءةاحنلا نم

 ٌبنرالا مكذحأ فذحي نأو يايإ) :ىوري امك .«ٌبنرألا مكذحأ فذحي

 ةيفاكلا حرشو 178/١ هيوبيس رظنا .«حامرلاو ّلسألا ُمكل كيلو ءاصملاب
 حرش دهاوش حرشو 7717 ةفحتلا حرشو 15 مظانلا نباو 11/4 ةيفاشلا
 ١8١/١ ةيفاكلا حرشو ١1/١ بجاحلا نبال حاضيإلاو "47 ةفحتلا

 ١/١/١. عمهلاو 4١ ينومشألاو 041 كلاسملا حضوأو

 كذيلو ءاصعلاب بنرألا فذحو مكايإ :رمع لاقو» :يرهزألل بيذهتلا ينو
 .اله ١7/ .:لبنلاو حامرلاو لسألا مكل

 251٠١ /؟ يررهلل ثيدحلا بيرغو 548/7 ثيدحلا بيرغ يف قئافلا يف دروو

 ؟؟9/4لامعلازلكو "ا4.””* /# دعس نبال ىربكلا تافبطلاو 0١

 اهيأاي» :لوقي باطخلا نب رمع :تعمس لاق شيبح نب رز نع (؟590474)

 وأ اصعلاب اهفذحي نأ بنرألا مكدحأ قتيلو ءاورجهت الو اورجاه سانلا
 - .«لبنلاو حامرلا لسألا مكل لذيل نكلو ءاهلكأي مث رجحلاب اهيمري



 تتاناطسطتس
 ."'"َتاوّشلا اًيإو ُهاَيإف نيتسلا لجرلا غلب اذإ :هلوق

 هلعف

 رتس يفو هبصن يف (اَيإ) ظفل ريغب رذحملاك هب ىرغملا لعجاو
 لاق .دارفإلا عم هراهظإ راوجو :راركُتلاو فطعلا عم

 ١7- تربل انيلولا ىلإ عاسك هلاخأ ال ْنَمْنِإ كاخأ كاخأ 0

 هلوقك ريذحتلاو ًءارغإلا عفري دقو

 ُحاَفسلا ٌمُهنمو ءرْيَمْعُم أبشاو ٌرِبِمُم ْمُهنم اًموق نإ 4

(00 

 وأ اصعلاب بنرألا مكدحأ فذحي نأ يايإ» :لاق رمع نع (10815)و

 .«لبنلاو حامرلاو لسألا مكل لذتلو ءرجحلاب
 .(يايإ) هلوق يف ذاش ملكتملا ريذحت نأ ىلع اًدهاش حراشلا هدروأ دقو
 حرشو 5958 مظانلا نبارو١؟ا74 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف لرقلا اذه رظنا

 بئاغلا ريذحت نأ حراشلا حضوأ دقو ١17١/١. عمهلاو 181١/١ ةيفاكلا

 امهالك (باوشلا ايإ) رهاظلا مسالا ىلإ (اَيإ) ةفاضإو (هايإ) هلوق يف
 . داش

 ةمره نب ميهاربإل :ملعألا لاقو .يمرادلا نيكسمل ليوطلا نم تيبلا

 .هرعشب جتحي نم رخآ وه :ليف .يشرقلا
 هلماع فذح و .ءارغإلا ىلع لوألا بصن دقف (كاخأ كاخأ) :يف دهاشلا

 .يظفللا ديكوتلا ىلع يناثلا بصنو ؛كاخأ مزلا هريدقتو ؛رركم هلال اًبوجو

 ١19/١ ملعألاو هيوبيسو 77 ةمره نبا ناريد تاقحلمو 74 نيكسم ناويد

 نبال لمجلا حرشو 1٠ بيدألا ةحرفو ١٠١7 /”و 18١/5 صئاصخلاو

 575 مظانلا نباو ١8١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 8567/59 771/١ روغصع

 ينيعلاو ا" /5 يدارملاو 858 ليلعلا ءافشو ١" ةيدرولا ةفحتلا حرشو

 عمهلاو 450 /١1ةنازخلاو 540 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 4

 1157/1١. رردلاو /لال١١



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 لس قادر

 1 لا حال سلا :ةدجنلا رخآ لاق اذإ ءاقللاب َنوريدجل

2 85 © 5 © 

 .امهللاق ىلع فقأ ملو .فيفخلا نم ناتيبلا )١(

 بصنلا هقحو ءرركملا هب ىرغملا عفر ثيح (حالسلا حالسلا) : يف دهاشلا

 .يظفل ديكوت يناثلاو ءحالسلا ذخخ :ريدقتب
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١ ؟/” صئاصخلا و /7١9 ءارفلل نآرقلا يناعم

 .ةا/4 /؟ دعاسملاو "794 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 7155 مظانلا نباو ١
 595 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 7١5/4 ينيعلاو /"/4 يدارملاو ن/ه

 ١115/١, رردلاو ١7١/١ عمهلاو



 كلام نبأ ةيغلأ حرش

 ('!تاوصألاو لاعفألا ٌءامسأ

 ءًالامعتساو ىّنعم لاعفألا نع تبان ظافلأ لاعفألا ءامسأ
 :همو .عَجوَنَأ هوأو :تكشسا :هصو «قرتفا ىلعمب .ناّتْشك

 .فنكا

 تيهو « بجتسا ىنعمب « نيماك نايك رمألا ىنعمب ءيجنو

 ؛مدقتو «ةدسارل دفعم وأ مزال يثالث نم ٍراذحكو . غرسأ اًيهو

 .كاردك يعاب نع دقو

 :اهاوو 6 :يىوك ٠ .ًاليلق يضاملاو عراضملا ىئعمبو

 .عرسو ٌكشو :ناعرّسو ناكشوو ءَدُعِب :ٌتاهيهو .بجعأ

 امهب رجلا كلو «نايضنتو هلي «لهُمأ ىنعمب كنور اهنمر

 ا"'هلب ىلع مالكلا مّدقتو .نْيَرَدَصَم

 لعافلا عفرتف ٠ يا يلا تاييكا كش ا اسعو

 مكح يف ام تِصنَتو :لازتك اًرمضمو ءوْرْمَعَو لل ناّتّشك ءارهاظ

 لهَيَسف هب ٌذعتُم ىنعم يف ام رحب ىّدعتتو و

 اهلكو .لبقأ ٍديرثلا ىلعو « لججع ٍديرثلابو «تنا ىنعمب ؛ديرفلا

 هلوق اًمأو .'' ”يئاسكلل ام الخ ريخأتلا بجأو يف لمعت

 .ظ نم ةدايز (تاوصألاو) )01(

 ١58, :ص قلطملا لرعفملا رظنا (؟)

 161 /؟ دعاسملاو 1944 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا (5)



 - كاام نبا ةيغلأ حرش
 7ىكنودمخي َسانلا ٌثيأر نإ اُكنرُد يولد ُحتاملا اهّيأ ال6

 .اكنود يوُلَد كنود :هانعمف

 ءدمو ءهص نيهجولابو .ةفرعمف الامو ؛ةركنف امهنم نّوني امو
 ل

 ىلع امإ ةّلاد اهب ءافتكالا يف تاوصألا ءامسأ ''اهُهبِشو
 ءءاعُد وأ ؛لغبلل سّدَعو :ليخلل الّهك ءاّرْجز ؛لقعي الام باطخ

 عقول ْبَّمك ,فاصوألا ضعب ةياكح ىلع اًنإو ؛لبإلل ئجك
 .شامقلل شام شافو «ةراجحلل قطو .فيسلا
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 رم امل ةّبِنِبَم ٌءامسأ ناعونلاو

 دهاوش يف ةروكذم اهتصقو..نزام يلب نم ةيراج هتلاق : ليق زجر نم نائيبلا )١(

 نم يلهاج زجارل ليقو .ةبؤرل :ليقو .بابعلا نع القن ةنازخلا يفو ينيعلا

 بدألاو وحنلا بتك يف اًريثك درو دقو .ميمت نب ورمع نب ديسأ ينئب
 .(سانلا تيأر)و (حئاملا) :يورو .لاثمألاو

 لعفلا مسا لمع زاوج ىلع يئاسكلا هب جتحا (اكنود يولد) :يف دهاشلا

 هجرخخو .(كنود) لعفلا مسال مدقم هب لرعفم يرلدن ,مدقتم لوعفم يف

 ؛كنود هريدقت فوذحم لعف مسال هب لرعفم يرلد نأ ىلع ءريغو حراشلا

 كنودو أدتبم (يولد) :ليقو .هيوبيس دنع زئاج اذهو ءروكذملا هيلع لد

 ,ربخ
 ,8 ةدمعلا حرشو ١744 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 777 يجاجزلا يلامأ

 شيعي نباو ١44/7 يلاقلا يلامأو 177/1١ برقملاو الا/ يليهسلا يلامأو

 ١6 / ةنازخلاو 5018 فاصلإلاو 75١4/7 ينغملاو ١١/4" ينيعلاو 0١

 ١17/١ لاثمألا عمجمو ؟8/١١ دقعلاو ١8/7 رردلاو ٠١8/7 عمهلاو

 .(اههبشتو) ذا يف 23(



 كلام نبا ةيفلأ حرش يبرد

 ؛نكمتملا عقوم فورحلا نم وأ اهنم عقو ام نبا وأ برعأو
 لاق

 '”اًيداوصلا ءامظلا بْوَحلاِب َتْعُر امك ديوصل َنْيَرَعْراف يفدر ّنهاعد -41

 لاقو

 "اَنَع اًوَل نإو اَنِيَل نإ تيل ينم َنيأو يرغش تيل ١-
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 يورو .نيلقملا ةيومألا ةلودلا ءارعش دحأ يفاوقلا فيوُعل ليوطلا نم تيبلا )١(

 : اذكه بابعلا يف يناغاصلا

 هسوسصسل نيوعراف يندر ةدوأو

 (بوحلا) لدب .ءاثلاو ميجلاب (ثرجلا) يدادغبلاو مظانلا نبا ةياورو

 .ميعحص ناويد يف تيبلا دري ملو ١ ينيعلا اهححصو

 رسكب :يفدر .اهب حاص يأ ؛لبإلاب هدوأ لاقي .حاص :ةدوأ :تادرفملا

 .,تعزفأ !تعر .نعجر :نيوعرا .بكارلا فلخ بكري يذلا وه «ءارلا
 لبؤلا يه .ىأمظ عمج :ءامظلا .ثوحلا اذكو « لبإلا رجرل ظفل : بؤوحلا

 .اضيأ شاطعلا لبإلا يهو ؛ةيداص عمج :ايداوصلا .شاطعلا

 رورجم هنأ ىلع رسكلان ؛حتفلاو رسكلاب يور دقف (بوحلا) : يف دهاشلا

 مسالا عقوم هعوقول ؛ءابلاب رج لحم ين ينبم هنأ ىلع حتفلاو ؛ءابلاب

 .نكمتملا

 .ا86/4 شيعي نباو 44 :857/* ةنازخلاو 5١4/4" ينيعلاو 779 مظانلا نبا
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 ةيلهاجلا يف شاع «نيرمعملا نم ؛ يئاطلا ديبز ينل فيفخلا نم تيبلا (؟1)

 لدب (اًفوس) صاوغلا ةرد ةياورو .ملسأ ليقو ءاّينارصن ناك ؛مالسإلاو
 َِ .(اول)



 ديكونتلا انون ثكوو < ٠

 نادكُيو ءُنَدِصْقاك ةفيفخو .ٌنَبهذاك ةليقث نانون لعفلا ديكوتل

 ؛اًبلاغ هنوك طرشب «لبقتسملا عراضملاو رمألا :يأ (لعفيو لَعفا)

 :'”ئاهفنسا وأ :اّيْثمَت وأ ءاًضيضخت وأ ءاّيهت وأ ءاّرمأ :اًبلط آم

 اًنبثُم مَسُق باوج اًمإو ءامهيف اًراوج اًمب ةنورقم ْنإل اًطرش اًمإو
 فرحب ْنرقُي مل نإ ؛ماللا نونلا عم اَذ يف مزليو ءاّبوجو ًالبقتسُم

 1 أ ل 66 وأ متم 2 نيل 5 12016 كليطُمي تزل
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 ؛اهعقوم بسح فرورحلا هذه برعأ ثيح (اًولو اًئبلو ٌتيل) :يف دهاشلا م

 هربخ عوفرم اشم لرألا رطقلا رغا يلفت نكيسفلا مسالا عقوم اهعونول

 .ءانع امهربخ ءنإل بامسأ (اًولو اًنيل)و ؛ءامدقم (نيأ)

 17 .85/4و 788/١ بضنقملاو 77/١ ملعألاو هيويسو ١4 ديبز يبأرعش

 ٠/5" شيعي نباو 787 /* ةنازخلاو ١8 جاجزلل فرصني الامو فرصني امو
 موكل ءارعشلاو رعشلاو <53 صارغلا ةردو

 0 .ٌنبتكا ؛اهدورو بسح هذه ةلئمأو 010(

 .ظا يف (كبر) درت ملو 8 :ةيآلا ىحضلا ةروس (5)

 (كعدو ام ...يحضلاو) مسقلا باوج ىلع افوطعم ءاج (كيطعي) نأ كلذو

 .ديكوتلا نون نود ماللا هتمزل فيوستلاب هريدصتلو
 ١68 :ةيأآلا نارمع لآ ةروس (9)

 نشل) هللاو :هريدقتو «ماللاب أطوملا مسقلل باوج (عَنُرَت هنأ ٌلَل) ذ
 وهو باوجلا لومعم مدقتل (نورشحت) باوجلاب نونلا نرتفت ملو ) .متم

 .اةءرلاإ يربكعلا .(هللا ىلإ) رورجملاو راجلا



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يدر

 :هلوقك ءركذ ام ريغ يف نونلاب عراضملا ديكوت لقو

 (0( هعدو و هم اهوبرف ام اذإ ٌنَرُعشأو يرعش تيل -5

 هلوقك 20 نود ةدئازلا (ام) دعب هنوك عفو

 اش دب اع ةفع نمو 1

 )١( يناثلا رطشلا يعمصألا ىورو .ءايداع نب لأومسلا هلاق فيفخلا نم تيبلا :

 تيرقو اهناونع أرقا ليق
 الو اًبلط سيل تبثم وهو «ةليقثلا نوئلاب هدكأ ثبح (نرعشأ) : يف دهاشلا

 .ليلق كلذو .ءاطرش

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 57 ناويدلا ١41١١ مظانلا نباو  74١ليلعلا ءافشو

  6دعاسملاو 7/ 77١/؟ رردلاو 78/5 عمهلاو 757/4 ينيعلاو ٠١١

 ينومشألاو 7/ 771١تايعمصألاو 85.

 ةصخ نمو) م يفو (نيبن) طقن نود (اهركش نيبت ام هصغ نمو) لصألا يف 00

 دود شماهلا يف تيبلا يئاب ءاجو (هضع نمو) ظ يفو (اهركس نيبت ام

 .ةلماك ىلوألا ةملكلا رهظت مل ثيح (اهريكش نث) : اذكه حيحصن
 :هردصو ,هلئاق ىلع فنأ مل .'ليرطلا نم تيب زجع وهو

 هَسبا قرس تيم ُمهنم تام اذإ

 بسلأ وهو :تلق .اهرافغص :اهريكش .ةرجشلا ةضعلا ؛ةضع :تادرفملا

 اهلصأ نم ةرجشلا لوح تبني امف ؛اهكوشو اهفرو هنإ :ليق امم ىنعملل
 نإ :لوقي رعاشلاو «هريغو رمثلاو نوللاو عونلا يف لصألا نع فلتخيال
 .هابأ هيشي مهنم نبالا

 ام دعب هعوقول ؛ةليقثلا نوللاب عراضملا لعفلا دكأ دقف (نئبني ام) :يف دهاشلا

 .ةيطرشلا (نإ) نود ةدئازلا

 ٠١/9 شيعي نباو ١407 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١07 /؟ ملعألاو هيوبيس

 ه550484 /4ر 87 /؟ ةنازهلاو ةال/4 يدارملاو 15 .2/ةو



 تم كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقك ملب اًيفنم وأ

 ()اَمَمَعُم ِهَيسرُك ىلع اًخْيَش اًملْعَي ملام ٌلهاجلا ُةبَّسحي -4

 هلوقك الب وأ

 "!ُلّوَحُم ٌحانأ ْنِإ اهيف فيضلا الو اَهَنبَحْلَت اهب اَبلعلا ٌةراجلا الف -0

 يلبنحلا ماشه نبا لاق :ىينيعلا لاق ءاريثك هلئاق يف فلتخا زجرلا نم تيبلا ()

 ,يسبعلا رواسم هلئاق : يمخللا ماشه نبا لاقو ؛يسعقفلا نايحوبأ هلئاق

 دبع هلئاق :يناغاصلا لاقو .يريبدلا هلئاق :يفاريسلا لاقو .جاجعلا لاقيو

 رعاش وهو ؛صللا ةبابحم نبال :ليثو ."74 8٠١/4. ينيعلا رظنا .سبع ينب

 619/14 ةئازخلا رظنا .همأ ةبابحو ؛قتعألا نب رارغملا همسا يلهاج

 ةبلقنملا ةفيفخلا ديكوتلا نوئب عراضملا لعفلا دكأ دقف (املعي مل) :يف دهاشلا

 .ليلق اذهو :ةيفانلا ملب هقبسل ؛افلأ
 سلاجمو ١67/7 ملعألاو هيوبيسو ١١8 رداوئلاو 14١5 جاجعلا ناويد قحلم

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 784/١ يرجشلا نبا يلامأو 007 - ه07 /؟بلعت

 يدارملاو 45/4 شيعي نباو 884 ليلعلا ءافشو 74١ مظانلا نباو 1

 عمهلاو 1607” فاصنإلاو 4١/5" ليقع نباو 558/5 دعاسملاو 4/٠

 .48/؟ رردلاو الم /"

 يفر .ليلجلا يباحصلا يلكعلا بلوت نب رمنلا هلئاق «ليوطلا نم تيبلا (5)

 .(اهب ايلعلا) لدب (اهل اينئدلا) :ناويدلا

 .ةعزانملا يهو ءةاحالملا نم :اهئيحلت .ةبيرقلا :ايندلا ةراجلا :ثادرفملا

 .لاقتنالا وهو لوحتلا نم :لّوحم .هتلحار كرب :خانأ

 الب هقبسل ةليقثلا نونلاب عراضملا دكأ ثيح (اهنيحلت ...ال) :يف دهاشلا

 ؛كلام نبا هعبتو ينج نبا هزاجأ ؛ةيهانلاب اههبشل ؛امهنيب لصقفلا عم ةيفاثلا
 .558/7؟ دعاسملا رظنا .ةرورض وأ ردانف مهدنع درو امو ء؛هعنمي ررهمجلاو

 ١٠؟/4 يدارملاو 74١ مظانلا نباو ١104 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 97 ناويدلا

 .5218 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 7١8/7 ينومشألاو "47/5 ينيعلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرر© ع

 "0عةسيح كسب اول نا ًاليض ال هندي اقر :هلشسو
 00 ا وا وو ايس سجل

 تملع اميف انه لياعتلا اذهل “؟”هبتني ملو ةيبلط ةلمجب ةركنلا تعنت

 .دحأ

 هيوبيس داشنإك ءاَمإ ريغب اظرش ناك وأ

 "/يفاش َةَبيتُق "”ينب لتقو ءاَدبأ تاني ٌسيلف مهئم نفقثن ْنَم 7

 ةليقثلا نوئلاب (نبيصت) عراضملا لعفلا دكأ دقف 0175 :ةيآلا لافنألا ةروس )١(

 .ةيفانلا الب هقبسل

 .ظ نم (نأ) تطقس (؟)
 :184/4 طيحملا رحبلا يف نايح وبأ لاق .فيحصت (اًبهن) لصألا يف (9)

 ,191/1؟ فاشكلا رظناو :يهن يهو .ةفص ةلمجلا نأ يرشخمزلا معزو»

 لوقب ةيكحم ةلمجلا لا ةميركلا ةيآلا يف (ال) نإ نولئاقلا لوأتو
 1١١/5. يدارملا يف هريغو اذه رظنا .(ةنتف) ل ةفص نوكي فرذحم

 .(هتبثي) لصألا يف (4)
 .(بيآب) ظ يف ()

 .ظ نم (ينب) تطقس (1)
 ؛يئراحلا ناهاع نب ةرم تنب اهتلاق تايبأ ةثالث دحأ «لماكلا نم تيبلا (0)

 .«تباث) لدب (بيآ) يورو .ةلهاب هتلثق نيح اهابأ يئرت

 .اًملاس هلهأ ىلإ عجار .بيآ .دماص :ثباث .ةلهاب نم هب رفظن . نفقثت : تادرفملا
 ريغ وهو «ةفيفخلا ديكوتلا نونب طرشلا لعف دكأ دقف (ْنفَقثن) :يف دهاشلا

 .ةدئازلا امب قوبسم

 حرشو 777/9 يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرشو١/87١ ملعألاو هيوبيس
 ليلعلا ءافشو 554/5 دعاسملاو 541 مظانلا نباو 06+١1 ةيفاشلا ةيفاكلا

 74/1 عمهلاو 0580/14 ةنازخلاو 7" 4 ينيعلاو ٠١8/4 يدارملاو م4

 ,5؟١5/ ينومشألاو ٠٠١ /؟ رردلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هداشنإك .ءازج وأ

 2 راو هنم أَعَت امهمو هل ازف ُهنم أَشت امهم - 2 /

 يكب َنيَهْذَي اًمإَتط :لثم ءاّريثك دّكؤُيف اًنإب طرشلا اًمأو""
 هلوقك ءال لقو

 ")هب ىّدوأ ٌتداوحلا ْنإف ًةَمِل يلو ينْيرَت اًمإف -4

 ,.ظ نم (ةرازف) تطقس )١(

 .ةبلعت نب تيمكلا وأ «يدسألا ديز نب تيمكلا هلاق ؛ليوطلا نم تيبلا (؟)

 .(امهمف) يورو فورعم نبا وأ عرخ نب فرع :لبقو
 اًقلأ ةبلقنملا ةفيفخلا ديكوتلا نونب عراضملا دكأ دقف (اعنمت) :يف دهاشلا

 دنع ليلق كلام نبا دنع يرايثخارهو .امهم طرشلا باوج يف هعوفول
 .رعشلا يف هيوبيس
 حرشو ١67 /؟ملعالاو هيوبيسو (؟8١) 74 يدسألا تيمكلا ناويد قحلم

 ضرب ينيعلاو ٠١" /؟ دعاسملاو ١ مظانلا نباو ١5٠8 ةيفاشلا ةيفاكلا

 حرشو 7؟١/؟ ينومشألاو ٠٠١ /؟رردلاو 5 عمهلاو 584/4 ةنازخلاو

 .505/7 حيرصتلا
 .ظ نم واولا تطقس (*9)
 4١ :؛ةيألا فرخزلا ةروس (5)

 :ناويدلا ةياورو .سيق نب نوميم ىشعألا هلاق .ءبراقتملا نم تيبلا (5)
 اهب ىولأ ثداوحلانإف ةقل يلو ينيدهعت نإف

 :هيوبيس ةياورو .اهيف دهاش الو

 تلدب يتم ئرتامإف
 ةيطرشلا ْنِإ دعب عقاولا طرشلا لعف دكؤي مل ثيح (ينيرت امإ) :يف دهاشلا
 دربملا دنع هديكأت مزليو .روهمجلا دنع زئاج اذهو «ةدئازلا ام يف ةمغدملا
 4 ةفحتلا حرش دهاوش حرش رظنا .َنيرت اًمإف :اذكه جاجزلاو
 ١58/١ ءارفلل نآرقلا يناعمو 74/١ ملعألاو هيوبيسو 7١١ ناويدلا



 تماطملس
 0# 0 و 0 0 ْ
 .دكيز أي نيشخاو «نزرباك 6 هرخآ حت اهب دكؤملا قحرو

 :يأ ءنيِل رمضُم ىلإ لعفلا دئسأ ىتم '' هريغ ىلإ راصُيو 8 : : ' ير د(709 ا 2

 سناجمب هرخآ كّرحُبف ؛ةبطاخم ءاي وأ ءعمج واو وأ ؛نينثا فلأ

 ." 'ءايلا لبق رسكيو .واولا لبق ّمْضُيو ء؛فلألا لبق حتفُيف ءريمضلا

 حيحص لعف عم .هوأوو ريمضلا ءاي ديكو بلا نوع فذحاو

 نسربفت لهك ءافلأ ةلعلا فرح نكي مل نإ 5 وأ رخآلا

 مل نإ ؛ّنِمرتو ٌنِزْغَتو] ؛دنه اي ٌنبرضت لهو ءَنُمرتو ءْنُرْغتو «متنأ
 ناك نإ ءاي لعفلا عم رخآلا لعجاف .فلأ لعفلا رخآ يف نكي
 .ديز اي ٌنّيعسا رحن ؛هواوو ريمضلا ءاي ريغ اعفار

 ةسناجم امهيف عبتاو واولاو ءايلا عفار نم فلألا فذحاو

 وحن .ًةمضلاب واولاو ؛ةرسكلاب َءايلا نونلا لجأل كرحف . لكشلا

 .هيلع سقو .موق اي َنُوَّشْخاو ['*”دنهاي ٌنيَّشحا

 ٠١ ينابملا فصرو 546/7 يرجشلا نبا يلامأو 81/١١ صصخملاو -

 ا دعاسملاو 5 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 541 /ةوؤ شيعي ساو

 .ةالم/ ةنازخلاو 5 ينيعلاو "4 مظانلا نباو

 واولاب التعم ناك مأ لكم وى .فلالاب الدعم مأ اًصيحم كلذ ناكأ ءاوس )١(

 .دمحأ اي َنْيِمراك ءايلاب مأ َنَوُرْغاك

 .رخألا حتف ريغ ينعي (1)
 له ةأرما ايو؟ ءنسلجت له لاجر ايو ؟ناّسلجت له نالجر اي :لاقي ()

 .ةبطاخملا ءايو عمجلا واوو ؛لاثمألا يلاوتل عفرلا نون فذحب ؟ٌنِِلِجت

 .احيحص لعفلا ناك اذإ كلذو ١ نينكاسلا ءاقتلال

 .(هقلعتم) ظ يف (14)

 .ظ نم ةدايز [] نيسوقلا نيب ام (8)



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 كل

 نكل .'''"سنويل افالخ فلألا دعب ةفيفخلا نونلا عقت ملو

 :ناتوضقاو نابت : كلرقك ُ ةروسكملا ةديدشلا

 ثانولا نون ىلإ ا لا اذإ أ نونلا لبق دزو

 ل

 .َنانْيَّشْعاو ؛ٌنانيِمراو ””نانوُرغاو «نانْيرضاك لاثمألا نيب لصفلل

 ءاقتلال نكاس اهقحل اذإ امهدحأ ,؛نيرمأل ةفيفخلا فذحت

 0 «نينكاسلا

 *”قر دق ٌرهدلاو اًموي َّمكرت نأ َكّلَع ٌريقفلا َنيِهُن ال7” 64

 نابرضا :نولوقيف نييوحتلا نم سائو سنوي امأو» 1191 /؟ هيوبيس لاق )١(
 الو ؛مهمالك يف ربظن هل سيلو «برعلا هلقت مل اذهف ءاّدبز نانبرضاو ءاّديز
 ءاًئبرضاو اًبرضا : فقولا يف نولوقيو .مغدي نأ الإ نكاس فلألا دعب قب
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو .«اًملأ ريصت : اهنأل ؛!مهلوق سايق وهر :نردمين

 نينثال (رمد)لعف نأ ىلع «اريِمْدَ فيد :ةءارقب اًبيحم 17 -١418
 نبا ةءارقبو .ديكوتلل ةففخملا ةروسكملا نوئلاو ؛نينثالا ريمض فلألاو

 .ةدش نود (ناعبتت) نون رسكب (نرملعي ال نيذلا ليبس ٍناعبتت الو) :ناوكذ

 .وزغي ازغ نم يواو لعفلاف ءءانتبثأ ام باوصلاو (نانيزغا) خسنلا عيمج يف (؟)
 .(الو) ظ يف (5)
 .يلهاج رعاش .يدعسلا عيرق نب طبضالل تايبأ نم حرسنملا نم ثيبلا (54)

 دهاش الو (ريقفلا داعت الو (نرقحت ال) :يورو .عبضألل فرعلا اذش ينو

 .نيتياورلا نيتاه ىلع
 اهئاقتالل ةنكاسلا ةفيفخلا ديكوتلا نون فذح ثيح (ريقفلا َنيِهت) : يه دهاشلا

 لعفلا نون تيقبو ؛ُنْئيِهنال :لصألاو ءةيرمقلا (لأ) وهو ءاهدعب نكاس عم
 .(ناهأ)
 يدارملاو 514/7 دعاسملاو 144 مظانلا نباو 1414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ,05 فرعلا اذشو 1١7:1١ 7/7 رردلاو ل9 /؟ عمهلاو 54 /4 ينيعلاو 5/١١



 هلل بسسس ا الا يت كلام نبأ ةيفلأ حرش

 ءاَذِإ فذحُتف ؛ةرسك وأ ةمض ةيلات اهيلع فقو اذإ يناثلا

 اي نججرخخا يف كلوقك ءلصولا يف اهلجأ نم فذح ناك ام ُدِرْيو
 اهيلع فقُو ْنِإف .يجرخا ءاوججرخا هذه اي ٌنِجرخاو ؛ءالؤه
 (نعفسن) يفو ءاَمَق ْنَفَِق يف كلوقك ءاّقلأ ُتلِوبأ ةحتف ةيلات
 ةغبانلا لاق ''”«اعفسن»

 "”راثال ٍتاصقارلا برو يْنإف وهموق ضارعأب "ناني ملكي ْنمْ] 17١
 0 ا را رقد هر كفنحو

 نيت 5 |اب ٌكَبْرِض اًهئراط ْمومُهلا كنع برضا 4١-

 )١( :ةيآلا قلعلا ةروس ١6 يسلب امن مَتَب زل نإ الث )5(4.

 .(رأشي) ظ يفو «فيحصت (ارثأل) تيبلا رخآ يفو (رثأي) لصالا يف (؟)

 .ليلجلا يباحصلا يدعجلا ةغبانلل «ليوطلا نم تيبلا (5)
 .اًملأ اهيلع فقولا دنع ةفيفخلا ديكوتلا نون لدبأ دقف (ارأثال) :يف دهاشلا
 نباو ١414 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١5١/7 ملعألاو هيوبيسو /" ناويدلا

 ,1751 716 /#* ينومشألاو "4/9 شيعي نباو "5/4 ينيعلاو 514 مظانلا

 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس (4)

 .واولا لدب ءارلاب (سنرق) م و لصألا يف (9)

 هنأ يرب نبا نع ينيعلا ركذو .يركبلا دبعلا نب ةفرطل رفاولا نم تيبلا (5)
 نع يناتسجسلا متاح يبأ نع رداونلا يف ديز وبأ لاق اذك و .هيلع عونصم

 .(فيسلا) لدب (طوسلاب) هيفو . شفخألا

 سنوق .مهلاك هريغ وأ ناسنإ نم اليل يتأي ام وه قراطلا :اهنراط :تادرفملا

 ,سرفلا ينذأ نيب ئتان مظع :سرفلا

 تيقبو ةفيفخلا ديكوتلا نون فذحف (ْنَبرضا) اهلصأ (برضا) : يف دهاشلا

 .ةرورض كلذو ؛فقو الو نكاس ريغ نم اهيلع اليلد ءابلا ىلع ةحتفلا

 -1544 مظانلا نباو 1١١/١ صئاصخلاو ١58 رداونلاو ١١8 ناويدلا



 اذكأَد : يأ .نكمأ مسالا نوكي هب ىنعَف كك نيونت ٌفرصلا

 يف لعفلا ِهّْبَش نم اًملاس مسالا نؤك وه ىنعملا اذهو .نكمتلا يف

 .ةيعرفلا

 اّمِإ هيف مسالا نوك لعفلا هبُش نم فرصلا عنم يف ربتعملاو

 موقت ةّيعرف اّمإو «ىنعملا ىرخألاو .ظفللا امهادحإ عجرم ناتّيعرف

 اًدذماج ؛ةدودمم وأ تناك ًءروصقم ثينأتلا ٌفلأ تفرصلا عنمَيَف

 وأ ةاقدصأو''' ءءارمجتو . ىلبحك ةفص وأ .ءارحصو ىَمُهَبك ناك

 .ءاعسأو . ىدعسك اًملع

 ال ةفص (نالُعُف) :لاثم يف ناتديزملا نوئلاو فلألا هعنمتو

 ءاتلاب متخُي ام اّمأ .نامحرو ''”نابضغو ناركسك .؛ثينأت ءاتب متخُت

 .فرَضتمف "'”نايلأو قامذنك

 ءاتب متخُيال (لَمْفأ) نزو ىلع اًيلصأ اًفصو ةملكلا نوك هعنميو

 ءاتلاب متخي انعاقأ كتف لضفأو :رمحأو .لهشأك :ثينأت

 ١١/14 يدارملاو 41/4 شيعي نباو 51/7 دعاسملاو م14 ليلعلا ءامشو -

 ٠١ /؟رردلاو 4/7 عمهلاو 558/5 فاصنإلاو 777/4 ينيعلاو
 .(وأ) م يف )000

 .ةنابضغو ةناركس ثينأتلا يف لاقي ال (1)
 .ةنايلأو ةنامدن :لاقيف «ثينأتلا لاح يف يأ (9)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ةراك

 رواد ل * ع2 (
 ,فرصتملا ”لمرأك

 07 امو ؛هفرصاو .عبرأك «ةضراع (7تفص ام غلأو

 .لصألا ىف ةض وه ْذِإ ؛ هعنماو ؛ديفلل مهدأك ةضراع

 رثكألاف «ةيحلل ىعفأو .رئاطلل لّيخأو .رقصلل لدجخأ اًمأو

 فرصني ال دقو «عضولا لصأ يف ةيفصولا نع هدرجتل ؛ هفرص

 :تفصررلا ننعم دق ظحل هنآل

 ؛ اه لقعأ «نيعضوم يف فصرولا ةلاصأو لدعلا عامتجا هعنمبو

 «ةرشعو ةعبرأو ةثالثو نينثاو دحاو نم (لاعفو لّمفم) نزاوُم

 عاسن ىلإ اذكو .سمخمر سام ؟9نويفوكلاو جاجرزلا زاجأو

 امو .عومسم رسمخم 14 دِإ نك يف خيشلا مهقفاوو .عَسْنمو

 .ةلمرأ ةأرما :لاقيف «ثينأتلا لاح يف يأ )١(

 .(هتيفصو) ظ يف (؟)

 ءامسأ تلدع نإو» : 15 فرصني ال امو فرصني ام هباتك يف جاجزلا لاق (9)

 سامحنو عاسُنو راشُع وحن ءاًسايق اذه ىلع اهلك ةرشملا ىلإ ددعلا

 اذكو ءراشُم هب ديرت ءرشعم لثم يف ئجي مل ءدحومو ىنئم نكلو ؛سادسو
 حرش رظناو .؛برعلا ثلمعتسا ام اذه نم لمعتسا امنإ .عاسُن هب داري عستم

 ١44. مظانلا نبا و ١144 ةيفاشلا ةيفاكلا
 الإ مهقفاوأ الو* :نييفوكلاو جاجزلا يأر ركذ دعب ةدمعلا يف كلام نبا لاق (4)

 حرش يف لاقو .844 ةدسعلا حرش رظنا ."عومسم سمخم نأل (سامخ) يف
 .رشعمو راشعو سمخم برعلا ضعب نع يورو٠© ١4141: ةيفاشلا ةيفاكلا

 .«كلذ ريغ دري ملو



 .(لاعف) لمعُتساو الإ ةسمخلا ريغ يف (لَعْفَم) ليعتسا

 .رخآ لباقُم ئرشأ هدحاو و «نيرخألاب لباقملا رخ أ يناثلا

 04 بوو ا تلاق» : يف امك ؛ ةرخآ ىنعمب را اي

 .امههبشو (ليعافمو لِعافم) نزو ىلع ةملكلا نوك هعنميو

 ؛ عيباريو حيباصمو ؛«بباود ' هلصأ ْذِإ ؛تاودو مهاردو دجاسمك

 ورع هفلأ وأ .رفاذعك لرألا 00 مل ام .ينتاخبو

 ٌحوتفم وأ .""لابعك ٌنكاس هَّفلأ يلوام را و نامبك
 لالتعال رسكلا ضراع وأ .** ننانس ويعم راو ”ءاكاربك

 كّرحتم هفلأ دعب يتلا '"”ةثالثلا يناث وأ :''"'نادتك رخآلا
 امهب ّيِوُْنَم بسنلل ضراع ثلاثلاو وه وأ *'ةكئالمك

 ىنعمب ةميركلا ةيآلا يف (مهارخأ) نأ ينعي 34 :ةيآلا فارعألا ةروس )١(

 .رياغم ىنعمب رَخآ نم تسيلو ؛لوالل لباقملا مهرخآ
 . عفرلاب (ضوع) خسنلا عيمج يف ()
 .هلقث :يأ هتلابع ىقلأ لاقي ءلقّتلا يهو «ةلابع عمج :لابعلا (5)
 (كرب) ناسللا .لاتقلا ةحاسو .برحلا يف تابثلا ؛ءابلا حتفب :ءاكارملا (5)

 طسو فلألا دعب ةعقاولا ةحوتفملا فاكلا .حوتفملا فرحلاب يئعيو .7
 .ةملكلا

 دعب ةعقاولا ةمرمضملا ءارلا ؛,مومضملا فرحلاب ينعيو .(كرادتلاك) ظ يف )0(

 .ةملكلا طسو فلألا

 ةمضلا عضوم لعجف :يئادت (نادت) لصأو .فيحصت (نئادمك) : لصألا يف (5)
 :ةزسك

 .ةكئالم فاك ينعي .(ةلالث ثلاث وأ) ظ يف (0)

 .(ةكي امك) ظ يف (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 5-5

 ("”يرافظو يحابرك 0 لا

 ظفل هٌرخآ ٌمزاللا هترسك "هَرَقُملا رخآلا لتعملا عمجلاو
 راسك ٌرجلاو عفرلا يف ىرج ةفاضإلاو *”لآ) نم الخ اذإ ؛ءايلا

 تيأرو .راوجب ٌتررمو ؛راوج ءالؤهك ءمهاردك بصنلا يفو

 تسيل اهنأل ؛ةّيعمجلل ضّرعتن ملو نينزولا انركذ امنإو «يراوج
 يمجعأ درفم مسا وهو ؛ليوارس اًدحاو اًهجو عنُم كلذلو ءاطرش

 ينالجعلا ميمت لاق ءهئزاوم ىلع '*”لمُح
 "خمار ليوارس يف ٌئسراف ىَّتف ةنأكٍدايرلا بد اهنود ىتأ -؟

 .(لاصفنالل) ظ يفو (لاصتالا) م و لصالا يف 000

 ءايلاو ءاحلا ثلاثلاو يناثلاب ينعيو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف نيعضوم امسا
 تاملكلا هذهو .(يرافط) يف ةريخألا ءايلاو ءارلاو (ئحابر) يف ةريخألا

 .فرصت طورشلا هذه دحأ اهيف ءاجو ليعافمو لعافم اهنزو امم اهلاثمأو
 .(درفملا) م و لصألا يف

 .(رجلا) ظ يف
 .م نم (لمح) تطفس

 مرضخم رعاش «نالجعلا نب لبقم نب يأ نبا ميمتل «ليوطلا نم ثيبلا
 يشمي) :يورو .15/؟ يناعملا ناريد يف امك يريمنلا يعارلل ليقو .رمعم

 .(اهب دوري) :يور امك (بذ اهب
 هلأل ؛دايرلا بذب يمسو ؛يشحولا روثلا وه بذلا :دايرلا ّبذ :تادرفملا

 روثلا نرق هبش .حمر وذ : حمار .ناكم ين تبثي الو ءيجيو بهذي :يأ دوري

 .حمرلاب
 عمجلا نزو ىلع هنوكل فرصلا نم عونمم هنأ ىلع (ليوارس) :يف دهاشلا

 .ايمجعأ اًدرفم ناك نإو (ليعافم)
 ةيفاكلا حرشو ١7١ /7١/15915؟و "9/8 صصخملاو 1١ لبقم نبا ناويد

 ١١١/١., ةنازخلاو 51/١ شيعي نباو 86٠ ةدمعلا حرشو ١9٠١ ةيفاشلا



 - يدر كلام نبا ةيفلأ حرش

 دشباو.«ةناورس عمج هنا. مهضعب معرو هئأو ءةلاوأ 7ع اولا

 "”ةلاورِس مؤللا نم هيلع -4*

 .هيف ةّجح ال عونصم ليقو

 .ليحارشك ردقُم وأ ءلجر - ليج انيمك 00

 ةلاكثمك نركيف# دعو دل لمفملا حرش يف شيعي نبا لاق

 يبأ لوق ركذ امنإ دربملاو .دربملا ينعي .«سابعلا يبأ يأر وهو «ليكاثعو

 :اهيف لوقي (شفخألا ينعي) ناكف ليوارس امأف» :لاق .شفخألا نسحلا
 اذه ىلع ةركنلا يف ةفورصم هدنع يهف ءاذحاو مهضعب اهلعجي برعلا

 ركذو .«نودشنيو ؛ةلاورس اهدحاو اعمج اهاري نم برعلا نمو .بهذملا

 ," 46 /" بضتقملا .دهاشلا

 :هزجعو «هلئاق ىلع فقأ ملو .«براقتملا نم تيب ردص اذه

 تطعن هلا لري سبلت

 فطعي :!قري .لعفلا يف ةساسخلاو لصألا يف ةءاندلا :مؤللا :ثتادرفملا
 .ةقفشلاو فطملا بلاط : فطعتسم .ونسيو

 تيبلا يف ليوارس نوكيف ؛ليوارس درفم هنأ ىلع (ةلاورس) :يف دهاشلا

 ةهباشمل سيلو ؛عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع عمج هنال .فرصلا عونمم قباسلا
 .نزولا يف عمجلا

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ٠٠١ /؟ ةيفاشلا دهاوش حرشو 5157/9” بضتقملا

 يدارملاو ”410/*” دعاسملاو 8/١ شيعي نباو "0 مظانلا نباو ١

 9/١ رردلاو 0/١ عمهلاو ١١/١ ةنازخلاو "68/4 ينيعلاو 4

 5409/7 ينومشألاو 5١7/7 حيرصتلاو



 يود كلام نبا ةيفلأ حرش
 عاونأ ةعبس ةفرعملا يف فرصني ال امو

 الو ناي ييكرتا نا يربه ب اسري دم لوألا

 .برك يدعمو ٌكبلغبك «دانسإ

 .ناك نزو ْيأ ؛ناتديزم نونو فلأ هرخآ يف ْملَع يناثلا

 .نامثعو ناهبصأو نافطْعك

 اًريدقت اّمإو ؛ةزمحك اظفل امإ ؛ءاهب ثنؤم ُمِلَع كثلاثلا
 يف يمس امم لجر مسا قانعكوأ «؛لاحلا يف يمس امم ءداعسك

 .لصألا

 ىلع اًدئاز نوكي نأ ءاهلا نم يراعلا 0 ا

 ةمجعك ةثلاث ةلع هيفو طسولا نكاس اًيثالث وأ «بنيزك فرحأ ةثالث
 لصألا ركذم وأ] جرفسك هكرحتم وأ . نيتدلب مسا .روجو ءةأم

 .لجر مسا ال ةأرما مسا ديزك

 ريغ "”طسولا نكاس يثالث يف '”[هكرتو فرصلا زوجيو

 «فرحأ ةثالث ىلع دئاز ؛ةيملعلاو عضولا ئمجع ْملَع عبارلا

 يئالثلاو «لجر مسا ماجلك ةيملعلا يبرعف ؛ليعامسإو ميهاربإك

 د طسولا نكاس لعاج ىلإ تفتلت الو «نافرصلم هرتشو حونك

 .ظ نم (فرص) تطقس )١(

 .م نم (طسولا) تطقس (5)



 ينو كلام نبا ةيفلأ حرش

 هب ظوفلم ثينأتلا ْدِإ ؛ عنملا متحتم طسولا كرحتمو 2''”نيهجو

 .هنم فعضأ يهف «ةمّهوتُم ةمجعلاو ءاّبلاغ

 صاصتخاو موزلو ءاقب وذ ٍلْعِف نزو هتيملع عم ملَع سماخلا

 مل ذإ ؛ ٌؤرما فرصلا مث نمو .ىلعيو دمحأك .ةيلغ وأ 97 ل

 صتخت ةأيه ىلع اًيقبي مل دإ ؟ ليقو درو :ًةدحاو ةكرح مزلي

 هل

 ىقلعك هب َىَمْس م اذإ ةروصقم قاحلإ فلأ هيف ام ا

 ميماح هيوبيس هّبش امك «ثينأتلا فلاب امهيفلأ اوهّبش .*”ىهزعو
 0_0 «ليباهب لجر نينا

 ءايشأ ةثالث يف لْذَعلا هتيملع عم عمتجا مّلع عباسلا

 .(لَمُف) ىلإ (لعاف) نزو نع لردعملا ركذملا ملع اهدحأ

 .تاوالْعَن نع هلدعل ٍثنؤملا "”مْمَجك دٌكؤملا (لَعف) يناثلا

 ىلع طسولا نكاس لمجج يذلا» :كلام نبا لوق ركذ دعب ينومشألا لاق )١(

 70917 /* .«يناجرجلاو ةبيتف نبا هعبتو ءرمع نب ىسيع وه نيهجو
 .(رضخك) م يف 00

 اجرح دقف ؛لّوقو َدَّدر امهلصأ ناك نإو ءافرصنا (ليقو َدَر) ب نْمَس ول ينعي (6)

 «يلصألا نزولا امهيف ربتعي ملف همْلَعو ٍدرُب ةهباشم ىلإ ماغدإلاو لالعإلاب
 .," 6 مظانلا نبا رظنا .«مزاللاك هيوبيس دنع ضراعلا رييغتلاو

 .(اهرعو) : لصألا يف (4)
 .(هعنمف) ظ يف (4)
 .(عمج) ظ يف 0(



 كلام نبأ ةيفلأ حرش د

 .هعباوتو عمجك

 امهلدعل ميمل 0 .سمأو ؛ نيعم هب دارملا .رححس ثلاثلا

 .لأ هيف امع

 هلوقك .''"زاجحلا يف روسكمف ثنؤملل اًملع ٍلاعَف ىلع امو

 "”هءاذحح ثلاق ام ّلوقلا ّنإف اهوقّدصف ماذح ُتلاق اذإ -4

 عنم يف مشجك هيرجتو ءءار هرخآ نكي مل ام هنم ٌبرعت ميمتو
 رثكأف ءار هرخآ امو ؛ةمذاح نع هلدعل ؛ ماذخب ثررمك .فرصلا

 شل او مادخك مهضعب هارجأو 3 اهفيلا هيف قفاوت ميمت

 (سمأ) عنمي نم ميمت ينب نم نإف 7579/7” ينومشألا رظناو .(نم) ظ يف )١(
 .فرصلا

 5084/7“ ينومشالا و م١٠17 ةدمعلا حرش .ءانب ةرسك ديري (؟)
 اذكو .تيبلا يف ةروكذملا ماذح جوز .بعص نب مْيِجلِل ءرفاولا نم تيبلا (0)

 نيشلا ماجعإب قراط نب ميسول :لاقيو ؛اهلامهإو ميجلا ماجعإب ناسللا يف

 اهنأو «يريمحلا سطاعو ِماَدَح موق نبب لاتق ةصق ركذ نأ دعب ينيعلا لاقو
 1 اليل ريطي اطقلا تأر امل تلاق
 امانل اليل اطقلا ٌكرُثولف اوريسف اولحترا انّموق ايالأ

 ,ال١ /4 دهاشلا ركذو ءيرصعألا ملاظ نب مسيد لاقف
 يف رسكلا ىلع ينبم (ٍلاعف) نزو ىلع ةأرما ملع لك نأ ىلع (ماذح) : يف دهاشلا

 .رسكلا ىلع ينبو «نيعضوملا يف لعاف (ماذح) ءاج دقف ؟زاجحلا ةغل
 ال امو فرصني امو ١784/5 صئاصخلاو 94/59 1 نآرقلا يناعم

 يئيعلاو 1١8/7 يرجشلا نبا يلامأو 14/4 شيعي نباو /6 جاجرمل فرصني

 .؟ 4 ينومشألاو ما

 .558/7“ ينومشألاو ملال١ ةدمعلا حرش (1)



 -يدوج كلام نبا ةيفلأ حرش

 "لابو ًةرهج تكليف ٍرابَر ىلع ٌرهد ٌرمو -480
 عنم ُفيرعتلا َرّثأو اًفرصنم ناك ام لك نم هترّكن ام فرصاو

 .داعسو ىقحلط ٌبّرك ؛عناملا يأزجُج ''دحأ لاوزل ؛ هفرص

 .مهتيقل ىظرأو .ٍنارمِعو ءِديزيو «ِرَمْعو ؛ميهاربإو

 لثم ىلإ هدوعل اًعونمم فيرعتلا لبق ناك امم هترككن ام فرصت الو
 ىلبحب ىَّمَسُملا ''”فرصي الف ؛ةيملعلا لبق اهيلع ناك يتلا "”ةلاحلا

 .مهاردو داحأو رحَخاو ناركسو ءرمحأو ءارمح اذكو «هتركن اذإ

 ال ْدإ ؛ ٌتفرص َتْرَكن مث (ُْنِم) 9 ا تيس ولو

 .اهيلع ناك يتلا لاحلا هبشي

 (رهد) لدب (دح) :ناويدلا يفو «نوميم ىشعالل طيسبلا نم تيبلا )١(

 ةينبم ىلوألا (رابو) تءاج دقف (ٌرابو ...تكله ءٍرابو ىلع) :يف دهاشلا

 لعاف اهنأ ىلع ةعوفرم ةبرعم ةيئاثلاو ءىلعب رج لحم يف رسكلا ىلع
 ىلع ىلوألا ءانبب زاجحلا ةغل نيب رعاشلا عمج دقف اذه ىلعو ؛تكلهل

 ثيح ؛ةيناثلا يف ميمت ةغلو ؛لاعف نزو ىلع ثنؤم ملع (رابو) نأل ؛ رسكلا

 .ءار هرخآ نكي مل ثيح فرصلا نم عئومم مهدنع برعم وهف ؛هعفر
 .نيتغل نيب عمجلا ردانلا نمف ةيناثلا امك ىلوألا فرص دوجالاو

 ال امو فرصني امو 0١ /” بضتقملاو 4/١ ملعألاو هيوبيسو 7١" ناويدلا

 708 مظانلا نباو ١١65/5 يرجشلا نبا يلامأو ال“ جاجزلل فرصني

 4/١. رردلاو 14/١ عمهلا و 588/4 ينيعلاو 1١١/5 يدارملاو

 .(دحأل) ظايف (0)

 .(لاحلا) ظ يف ()
 .(فرصي الف) لدب (فرصيف) ظ يف (4)

 .(نيعت) م يف )6



 2 طببسسع كلام نبا ةيفلأ حرش
 نون أ .راوجك "”يرج أ اًصوقنم منملا قحتسم نم ناك امو

 صوقنمك هّرجو هعفر َرُدُمو ءضَرِع نيونت ٌرجلاو عفرلا يف
 مي تررمو يع اذه .'''رغصم ىَمْعَأ يف لوقت .فرصنم

 اذكر :ىَمِيعَأ ٌتيأرك .فرصنم ريغ ع ىرج تبصن ْنِإو
92-75 :0 

 اهنمو ؛ةريثك هدهاوشو ؛ةرورضلل ِئَمْمُملا فرص زوجيو
 هلوق

 (40ُبِهْذَم ةنع ْنْكَي مل ام اذإ تفيكف ٌبهاذم هنعو اًدومحم ربصلا ىرأ ١

 يئاسكلاو عفان ةءارقك « ””امهيف فالخ الب اضيأ بسانّتللو

 (ىرج) م و لصألا يف )١(
 .(ارغصم) ماو لصألا يف هم

 يطعم تيأرو .طعمب ثررمو .طبعم هذه :لوقت .رارجك اهلماعت ينعي 0

 هتلماعم ىلإ يئتاسكلاو رمع نب ىسيعو سنوي بهذو .نيونن نود بصنلاب
 ؛ةرهاظ ةحتفب هرجو هنيونت كرتب 0 حيحصلا ةلماعم

 50 مظانلا نبأ رظنا .ىطعمب تدررمو ١ ىظعم تيار ىلقتعم هذه :لوقتف

 ,7175 /# ينومشألاو

 وحنلا بتك يف هدروأ نم ىلع فئقأ ملو ؛يمورلا نبال ' ليوطلا نم تيبلا 62

 .ةفحتلا حرش يفو انه حراشلا ريغ

 ىهتنم ةغيص ىلع ءاج هنأ عم رعاشلا هنون دقف (بهاذم) : يف هب ليثمتلا

 "47 ةيدرولا ةفحتلا مرشو 17؟4/” برألا ةياهنو 514/١ يمورلا نبا ناويد
 4١١. ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 .(امهن) ظ يف (0)



 - ية كلام نبا ةيفلأ حرش

 ." 7« ابراوقش و "يخل نر يبأو

 ضعبو نويفوكلا هزاجأف ةرورضلل فورصملا عنم يف فلتخاو

 ناسخ لوقك ادع ءاحبضتلا ةلامعتسال ©” :نيزضللا

 ”لتاق ُنِم يِشُحو ادي ْتَلَُش ممكحامرأ نيب ٍديهشِل ام -407

 هلوقو

 "بصب ِهَيِّيلم يف ّقنعأو نو | َرذنُمِل يفْهَل ايف -4

 يف نايبلاو 18/7 نآرقلا بارعإ لكشمو 01لال /؟ رشبلا ءالضف فاحتا رظنا )١(

 .875 ةدمعلا حرشو الل تاءارقلا ةجحو 48١ /؟ نآرقلا بارعإ بيرغ

 ,ةالال - هال /؟ فلاحتإلاو 746 - "44/7 رشنلا رظنلا 4 :ةيآلا ناسنإلا ةروس (؟)

 (لسالس) فرص دهاشلاو .نيقباسلا نيعجرملا رظنا ١8 :ةيآلا ناسنإلاةروس ()

 .يآلا سوؤر بسانتل كلذو ؛عومجلا ىهنم ةغيص ىلع امهنأ عم (ريراوق)و
 ,805 ةدمعلا حرش (5)

 .هنيفض بلطملا دبع نب ةزمح يئري ؛هنهف تباث نب ناسحل عيرسلا نم تيبلا (8)

 :هردصل ماشه نبا ةياورو (مكحامرأ) لدب (مكماحرأ) ناويدلا يفو

 مكفايسأ نيب ا لان

 دج الأ لع ةناشإلا ورع ندا رك فادح تطمرا : يف دهاشلا

 كلذ ىلإ هتأجلأ ةرورض الو ,ةفورصملا مالعألا نم وهو ؛فرصلا نم

 الو ؛فورصم وهف اذه ىلعو ؛ةفاضإلل هرخآ رسكب (ّيشحو) ناويدلا ةياورو
 .حراشلا هدروأ امل هيف دهاش

 روفصع نبال يجاجزلا لمج حرشو مالا ةدمعلا حرشو 7١ ناويدلا

 دهاوش حرشو 784 ةفحتلا حرشو 55 يليهسلا يلامأو ه١5 . 4"

 ١101/7. ماشه نبا ةريسو 0+4 ةفحتلا حرش

 .هكو تباث نب اسحل رفاولا نم تيبلا (5)

 - عونمم هنأ ىلع ءابلاب رورجملا مسالا رخآ حتف ثبح (ًرذنمل) :يف دهاشلا



 كلام نبا ةيغلأ حرش يدير

 ءاسنخخ هلوقو

 (")* د |اب 00 2 1 8 8 ٌءيش 2 نم اهبو ع“

 » اى

 ةسوسل

 فرص عنمو ءريبكتلا يف عنئمم فرص ريغصتلاب ضرعُي دقو

 اًيَنرُم اهعنم ناك ْذإ ؛ نزْيَوُهو 0مميصح ثو ءرّيمعك لوألاف
 ام ةفلخ ؤلف .هماقم موقي ام ُهْمْلْحُي ملو ريغصتلا هلازأ ٍنزو ىلع

 .رطْيَيَأ نزو ىلع وه ْذإ ؛ رِمْيَخَأك ءعنملا بحصتسا هماقم موقي

 وه ْذِإ ؛ عنتميف «ىلُيحُت :هيف لاقيف ؛ اًملع ئلْحَتك يناثلاو

 .رطْيَبُت نزو ىلع

 لبق نكي مل ْذِإ ؛ اًملع لعج ام '"”ةزمه لصو بحصتسُيو

 .ةزمهلا تمطُق ًالُْعِف ةيملعلا لبق ناك ْنِإَو ؛ًالعف ةيملعلا

9 5 © 5 

 .ةفورصملا مالعألا نم وهو ؛ةرورض نود فرصلا نم

 .80/8 ةدمعلا حرشو 184 ناويدلا
 .(مكحي) ظا يف )١(

 رخص اهيخأ ءاثر يف ءاسنخلل لماكلا نم تيبلا (؟)

 عونمم هنأ ىلع نمب رورجملا مسالا رخآ حتف ثيح (ٌرْخص نم) :يف دهاشلا

 .ةفورصملا مالعألا نم وهو «ةرورض نود فرصلا نم
 .874 ةدمعلا حرشو ١٠١4 ناويدلا

 .(زمه مطق) ظ يف (*)



 سس يذكر كلام نبا ةيفلأ حرش

 لعفلا بارعإ

 ناك اذإ «ثانإ وأ ٍديكوت نون رشابي مل يذلا عراضملا عفرا
 :اهنم تاودأ هبصنتو .مزاج وأ بصان نم ادرجم

 ؛لابقتسالل فلك يمن فرح نلو كابالا ىف الك (ْنْل)

 . ريضي نل لئم
 سهما . 5 م 0 هضم ع تك 5 5

 نم هفمفحم نوكت دفو 0ك هكأَوَسْأَت الكنج : لثم (ئك) اهنمو

 هلوقك ؛عوفرم ٌعراضمو ضامو مسا اهيليف «فيك 5 ١ اى : 5 0 : :
 فرفز سا #ب 5 رز 5 0020: 3 000 5

 مِرَطَضُم ءاجيهلا ىظلو مكالتق ترْثُب امو ملس ىلإ نوخنجن ئك -4

 لاق نم َّبْرَك امب اهّمك دقلو

 !”ةفنيو رضي امُّيك ىتفلا ىَجرُي امنإف ٌرّضف غفنت مل ٌتنأ اذإ ١

 .عراضملا لعفلا (نل) بصنت ءمسالا سنجلل ةيفانلا (ال) بصنت امك يأ )١(

 .نونلا فذح

 .هدجأ ملو ؛باتكلا تايبأ نم هنأ يطويسلاو ينيعلا ركذو .طيسبلا نم تيبلا (5)

 .هلوأ يف ءاتلاب (مرطضت) ةروهشملا ةياورلاو

 :ةيفرظلا (فيك) نم ةرصتخم (يك) نأ ىلع (نوحنجت يك) :يف دهاشلا

 .نونلا تتبثو اهدعب عراضملا عفر اذلو ؛ةبصانلا (يك) تسيلف

 51 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 71١ مظانلا نباو 1854 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 1١5/5 ةميجشلا يرذ رئاصبر ١5هو امل" ينغملاو 55ه ينادلا ىنجلاو

 حرشو 45١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 1 ينيعلاو ١/6/5 يدارملاو

 - .رجلا فورح يف (551) مقر دهاشلا يف قبسو ؛ليوطلا نم تيبلا (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 0

 لعفلاو .ةراج نوكت نأ مال الب لعفلا عم اهيف زوجيو

 :هلوق يف (ْنأ) روهظ ليلدب ؛ ةرمضم نأب بوصنم

 (ًعَدْختو َّرْعَت نأ اميك ٌكَئاسل ؟50اخِنام ّتحبصأ سانلا ّلُكأ ُتلافف -7

 لع لا هب نينا قم نكت لامست اهنمو

 مج الأ نوب الفأط "'«ميت كي نوكَيَس ل مي لشم ءمْلِع
 لثم ؛يأ اهناكم نسحي نأب '”ةيريسفت نكت وأ ''”4مهْتلإ
 وأ (اًمل) دعب عقت نأب ةدئاز وأ .'"”هاوشنآ نأ مهني اللا ٌقلظاو»
 هلوقكو نو عال جن 1 ””ملفج لثم ؛ 1011

 عراضملا يف بصنلا (يك) لمعت مل ثيح (رضب اميك) :يف انه دهاشلاو -
 .(ام) ب لمعلا نع اهفكل

 .(اقنام) م يف 220

 ,رجلا فورح يف )١10( دهاشلا يف قبسو ؛ةنيثب ليمجل ليوطلا نم تيبلا ()

 ناسح ناويد يف دجأ ملو .ناحل وه :رعشلا رئارض يف روفصع نبا لافو
 .ةحوتفم نيع هتيفاق ام عوبطملا

 قبست ملو (ام) هدعب تديز رج فرح (يك) نأ ىلع (ّرغت نأ اميك) : يف انه دهاشلا

 .ةرمضم ءيجنو ؛دهاشلا يف امك ةرهاظ نأب اهدعب لعفلا بصن ذئنيحو !ماللاب

 .ةليقثلا نم ةففخم ةميركلا ةبآلا يف (ْنأ) نأ ىلع ٠0. :ةيآلا لمزملا ةروس (*)

 .ملعلا ىلع لدي لعف اهقبس دقف .عراضملل ةبصانلا تسيلو ؛نأشلا ريمض اهمساو
 .ظ يف (مهيلإ) درت ملو 489 :ةيآلا هط ةروس (4)

 .عراضملا يف بصنلا (ْنأ) لمعت مل ثيح ءاهتقبس يتلاك ةيآلا يف دهاشلا

 ىلع لدي لعفب تقبس دقو .نأشلا ريمض اهمساو ؛ةليقثلا نم ةففخم يهف
 .(نوري) وهو ءملع

 .هفورحح نود لوقلا ىنعم اهيف ةلمج اهلبق نوكي نأ ةيريسفتلا ةمالع (4)

 ؟ :ةيآلا ص ةروس (5)
 .م و لصألا يف درت مل (املف) ف

 94" :ةيألا فسوي ةروس (4)



 يح كلام نبأ ةيفلآ حرش

 9ماغ ءاملا بَل يف ٍدي يطاعُم هناك نأ اذإ ىتح ''”ةتلهمأف - 4 5*

 هلوقكو

 'هلّسلا قراو ىلإ وظْعَت ةيبظ ْنأك ,-14

 لعفلا بصن رثكالاف '''ٌنظ لعف (ْنأ) يف لماعلا ناك نإو

 .(هلهماف) ظ يف )١(
 .ءارلا ةيفاقب هتدروأ بتكلا رثكأو ءرجح نب سوأل ليرطلا نم تيبلا (؟)

 :اهعلطمو (فراغ) ناويدلا يف امك ةيئاف ةديصق نم هنأ باوصلاو

 ٌكِلاْخَملاِن ٍبلَْت ىلعأف ٌكربف ثٌفئاص ًةميمأ نم يدعب ركنت

 تانبأ حرشر ؛ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش يف يدادغبلا لاق اذهبو

 يطريسلا و يدادغبلا بوص امك .ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلاو ١ ينغملا

 .(ةمج) ىلإ (ةجل)
 دعب اهعوقول !ةلماع ريغ ةدئاز (ْنأ) نأ ىلع (هنأك ْنأ اذإ) :يف دهاشلا

 .(نأك) فرحلا ىلع تلخد اذلو ؟(اذ))
 حرشو 57 ةفحتلا حرشو ”4 ينغملاو 7١" ةدمعلا حرشو ال١ ناويدلا
 حرشو ١١4/١ يدادغبلل ينغملا دهاوش حرشو "9 ةفحتلا حرش دهاوش

 5411/١,. مجعتسا ام مجعمو 1١١5/١ يطريسلل ينغملا تايبأ

 :هردص و يركشي رعاشل ؛ليوطلا نم تيب زجع اذه (9)
 مشسقم ٍهجوب انيفاوت اًمويو

 ْ )١74(. دهاشلا يف رم دقو
 فاك دعب اهعرقول ةلماع ريغ ةدئاز (ْنأ) نأ ىلع (ةيبظ نأك) :انه هيف دهاشلا

 .فاكلاب رورجم (ةيبظ)و :هيبشتلا
 .هبارعإو هتاياور ليصفت رمو

 .م نم (نظ) تطقس (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 همم اا عل ال

 عفرلا ""'ءاجو جهوي نأ رب نأ ساَّنلآ بييَح يع لثم ءاهدعب
 يئاسكلاو ةزمحو ورّْمع يبأ ةءارقك ؛ةليقثلا نم ةففخم اهنأ ىلع
 ةمحتسملا لمهي را ضعبر 0 جرركت الأ اَنيع 2

 نمل# !مهضعب ةءارقك ؛ةيردصملا 7 (ام) ىلع المح هل
 وقك و 197 هةعاَتلا ب نأ وأ

 (*”اًدحأ اًرِعْشُت اَلأو َمالسلا نس اًمُكَحْيَو ءامسأ ىلع نآرقت نأ -

 لعفب اهقبل (اوكرتي) يف بصنلا (ْنأ) تلمع 5" :ةيآلا توبكنعلا ةروس )١(
 .(اولوقي) اذكو (بسح) وهو .ّْنْظ

 .(زاجو) ظ يف (؟)
 ١ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (*)

 ءاهلعاف (ةنتف)و ةمات (نوكت)و ةيفان (ال) ا عفر ةءارق ىلع

 كفل هل نحل لع ا بسعر رج ناغلا نيف اهنكاو (نآ) رجب ةلمعلاز

 .نقيت دعب الإ عقت ال ةففخملا (ْنأ) نأل

 ىلع تلخد عراضملل ةبصانلا (ْنأ) نأ ىلع بصنلاب حراشلا ركذ نم ريغ أرقو
 مزاجو بصان نم اهدعب اميف اهلبق ام لمعي نأ عئمتال (ال)و الب يفنم لعف

 مْلِع دعب عقت ال ةبصانلا نأل ؛!نظلا نم اهباب ىلع ذئنيح بسحو ءراجو

 ,؟87 /" يبومشألاو 041/١ فاحتإلا .هريغ دعب مقت ال ةففخملاو

 لمع لامهإ ىلع (متي) مفرب دهاجم ةءارق ىلع 077 :ةبآلا ةرقبلا ةروس (5)
 .؟1 /؟ رحبلاو ١5 ةذاشلا تاءارقلا رظنا .(ْنأ)

 .هلاق نم ىلع فقأ ملو .؛طيسبلا نم تيبلا (4)
 اذهلو ؛(ام) اهتخأك ةلماع ريغ ةيردصم (ْنأ) نأ ىلع (نآرفت ْنأ) :يف دهاشلا

 رعاشلا عمج دو .نونلا فذحب أرقت نأ : ليقل تلمع ولو .لعفلا نون تعبث

 :هلوق ةلماعلاو ءانركذ ام ةلمهملاف ةلماعلاو ةلمهملا نأ نيب تيبلا اذه يف

 .نونلا فذح كلذ ةمالعو نأب بوصنم لعفلاف (ارعشت الأ)
 20577 فاصنإلاو 540/١ صئاصخلاو 77/8/1١ فصنملاو 77 بلعث سلاجم



 -يج كلام نبا ةيفلإ حرش

 هوقك اهب مزجي '''مهضعبو
 (”بطتخن ُديصلا اَنَب ايْنأ ىلإ اًولاعت اهيهأ ْنادْلو لاق انؤدغ ام اذإ -

 هلثمو]

 [””ونجاحب رفظب نأ صرحلا يذب قلخأ -[1

 ف

 ٌلْسَت نأ» :ليلدب ءىرخألا ّناكم لك عوقول ةيطرشلاب اههّبش

 حرشو ١81/4 يدارملاو 555 مظانلا نباو ١1 روفصع نال رعشلا رئارضو

 حرش دهاوش حرشو 8١/4 ينيعلاو 797 ٠. ينغملاو 714 ةيدرولا ةفحتلا
 دهاوش حرشو 004/7 ةنازخلاو 589 دهاوشلا صيلختو 458 .15 ةفحتلا

 .9//141 ينومشألاو ٠٠١ يطويسلل ينغملا

 ينب ةغل اهنأ يئابحللا ىكحو ؛ةديبع وبأو نييفوكلا ضعب ْنأب مزجلا زاجأ
 ,144/7 ينرمشألاو 5؟5ينادلا ىنجلا .ةبض نم حابُص

 .(بطخي) ظ يف
 يف و (انودغ) لدب (انبكر) :يورو «سيقلا ئرمال ليروطلا نم تيبلاو
 (انمرق) ىنجلا يفو (انتأي)و (اهلهأ) لدب ءابلا حتفب (يتأي)و (انلهأ) ناويدلا

 ريغ ةياورو ءاهدعب لعفلا بصنل (ئأي) ةياور ىلع دهاش الو (اهلهأ) لدب

 ةيفاق ةكرحو قفتي ام وهو ءءابلا رسكو ءاتلا فذحب (بطحن) هتيفاقل حراشلا
 .ةديصملا

 همزج ةمالعو ءاهدعب عراضملل ةمزاج (ْنأ) نأ ىلع (انتأي ْنأ) :يف دهاشلا

 .نويفوكلا هزاجأ .انيتأب لصألاو :ءايلا نذح

 5486/5 بستحملاو 784/7 ينومشألاو 7117 ينادلا ىنجلاو 0 ناويدلا

 ١ا//١ ئلآلا طمسو 4١ يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو

 .ظ نم طقس [] نيسوقلا نيب ام

 ينب نم «يجراخلا ريشب نبا وأ ريسي نب دمحمل ؛طيسبلا نم تيب ردص اذهو
 :هرجعر .ةجراخ

 5 اجلي نأ باوبلل عرقلا نمدمو



 تتم تختص تت
 حتفب ئرق ")4ْمُكرُدَص نأ ِرْرَه دانس تري الرو "7 هامُهدْعِ
 .اهرسكو (ْنأ) ةزمه

 وأ .لعفلا اهّيلوو ْترّدَُصو ًالبقتسم لعفلا ناك اذإ (ْنذِإ) اهنمو
 كروزأ لاق نّمل كلوقك .ءًالاح نكي ملو (ال) وأ ءْمَسَق ُهَلَصَف

 : حراشلا ريغ دنع ةياورلاو د

 هتجاحب ىظحي نأ ربصلا يذب قلخأ

 ىلعو ..اهدعب عراضملا يف مزجلا (ْنأ) تلمع ثيح (ٌرفظي نأ) :يف دهاشلا
 ءاقب ليلدب عراضملا (ْنأ) مزجت مل ثيح ؛تيبلا يف دهاش ال (ىظحب) ةياور
 .(ظحي) :لاقل تلمع ولو (ىظحي) ين لعفلا رخآ فلألا
 ينومشألاو 418 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١1940 /7و 588/١ ليهستلا حرش

 780/١., دقعلاو 1815/١4 يناغألاو ١١16 يفوزرملاو 5/5

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس 587
 نإ) :لصالاو ءموزجم طرشلا لعف (لضت)و .ةمزاج ةيطرش (ْنأ) ْنأ ىلع
 كلذلو ؛!نينكاسلا ءاقتلال تحتن ماللا يف ماللا تمغدأ اًملف (للضت
 دروي نأ يلوألا ناكو (ركذتف) ةميركلا ةيآلا يف باوجلا ىلع ءافلا تلخد
 رجس اَمُهَدعِإ َّلِسَت نأ» :اذكه داهشتسالا ىلع لدي ام اهيف امب ةيآلا
 «دزألا امه
 .ةروسكملا فاكلا ديدشتو (ركذت) نم ءارلا عفرو (نإ) ةزمه رسكب ةزمح أرقو

 «ةروسكملا فاكلا ديدشت عم (ركذت) ءار حتفو (نأ) ةزمه حتفب نوقابلا أرفو
 بوانتلا ىلع لدب امم .

 رسكو لاذلا ناكسإو ءاتلا مضو ةزمهلا حتفب (ْنأ) ورمع وبأو ريثك نبا أرفو
 تاءارقلا ةجح .(َرِكْذَتف) ءارلا حتفو ديدشت نود فاكلا ١5١. كلذ عئنمو

 .ةيردصم اهنأ ىلع دهاوشلا اولوأتو نويرصبلا
 ؟ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)

 لبق تلزن ةيآلا نأ مهتجحو .ةزمهلا رسكب (نإ) ورمع ربأ و ريثك نبا أرق
 .يديزيلاو نسيحم نبا مهقفاور ء.مهدصرو مهلعف
 نم عقو ٌّدصلا نأ مهتجحو ؛مكودص نأل : يأ ؛ةزمهلا حئفب (نأ) نوقابلا أرقو
 0178/١. فاحتإلاو 7١١ تاءارقلا ةجح .ةكم حتف دعب تلزن ةروسلا نأل ؛رافكلا



 -يوو كلام نبا ةيفلأ حرش

 .كّمرحأ ال ١2)هللاو اًذِإو ؛كّمركأ هللاو اًذإو .؛كّمركأ اذِإ ءاَّدغ

 وأ «كمركأ اذإ يْنِإ .كروزأ لاق نمل كلوق يف عفرلا بجيو
 اذإ ءكمركأ انأ اذِإ اذكو ءرّدصُت مل "''اذإ .كُمرحأ ال اذإ هللاو

 اذ :كلحا لئاقل كلوق اذكو (ال)و ؛ مسق ريغب اهنع لعفلا لصف

 هلوق اًمأو «لاح لعفلا "”ذإ ؛ كُقّدصأ

 (“ًرِيطأ وأ كلهأ اذإ ينإ اًريطَش ٌمهيف يئَكْرْنَن ال -4

 .وأب (ريطأ) بصنو (كلهأ) مفرف مهضعب ُهّلَّوَأو .ذاشف

 6 , نمو ءهرثكأ لامهإلاف ءءاف وأ ؛واو اَذِإ ىلع َمّدقت ولو

 .(نذإ هللاو وأ) ظ يف )١(
 .(ذإ) ظ يف (0)

 .(اذإ) م و لصألا يف (9)
 مجعم يف نوراه مالسلا دبع لاقو .امهلئاف فرعي مل زجر نم ناتيبلا عد

 .هريغ كلذ ركذ نم دجأ ملو ؛ةبورل اهنإ :41/5 دهارشلا

 عم (كلهأ) اهب بصنف (اَذإ) زجارلا لمعأ ثيح (كلهأ اَذِإ ينإ) :يف دهاشلا
 ربخلا ةلمجو ءْنإل اًمسا عقاولا ملكتملا ءاي وهو ادتبملا هلصأ ام نيب اهطسوت
 ربخ نأ ىلع درو ام ارلوأتو هروهمجلا دنع ذاش كلذو .هلعاف عم (كلهأ)

 .نييفوكلا ضعب هزاجأو ؛ةفئأتسم (كلهأ اذِإ) ةلمجلا نأو فوذحم نإ
 نباو /١8 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 58/7و ؟!١/4 ءارفلل نآرقلا يناعم

 برقملاو ١7/١ فاصنإلاو 470 ليلعلا ءافشو 75 ينغملاو 777 مظانلا

 57 ينادلا ىنجلاو "56 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١0/7 شيعب نباو 0١

 61/4 /” ةنازخهغلاو 78/4 ينيعلاو 188/4 يدارملاو "7/7 دعاسملاو

 يئغملا دهاوش حرشو 15 ينابملا فصرو ٠44ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 .5/؟ رردلاو ”/؟ عمهلاو ١, يطريسلل



 كلام نبا ةيفلا حرش 0500

 لمعت دقو "توبي ال اًدِإَرؤ يف نونلا ىلع ''"ةعبسلا عمجأ
 َنوُنْؤي ال اًدِإَه9# '”'دوعسم نبا ةءارقو ؛(اوثبلي ال) ”"”َيََأ ةءارقك
 .”اربِقَ 3

 مآل يهو ٠ ؛ليلعتلل انإ رج 1 نأب بصنيو

 00 ام َساّئل ًَش َرْكِْذلا َكّلِإ ًالْراَر :لثم .ئك

 اودع رج 0 تَوَعَو لا ُهَطَفْلَت» :لثم .ةبقاعلل اًمِإو

 ,517؟ ينادلا ىنجلا )1١(

 ٠1 :ةيألا ءارسإلا ةروس (؟)
 (اَذإ) لامعإب أرق ند اًيبأ ّنأ رهظيو .الا/ هيولاخ نبال ةذاشلا تاءارقلا (*)

 :اهلامعإو

 أرقأ «ليلج يباحص .يندم يراصنأ يراجن سيق نب بعك نب وه ؛يبأو
 ١/١". ةياهنلا ةياغ .انيقَ» ناملع ةفالخخ رخآ يفوت .هللا باتكل ةمألا

 ,نمحرلا دبع وبأ يكملا يلدهلا روعسيا نبدللا دبع لجبل يباحصلا ره 2

 ءارقلا دحأ وهو .عي يبنلا ىلع نآرقلا ضرع ءمالسإلا ىلإ نيقباسلا دحأ

 ةياغ .ه17ةنس ةنيدملا يف يفوت .هتايحح ةليط ميركلا لوسرلا مدخ :ةعبسلا

 428/١. ةياهنلا

 07 :ةيألا ءاسنلا ةروس (8)

 نبا مهنمو ةعبسلاف ءاهلامهإو (اَذِإ) لامعإب أرق هنإلز دوعسم نبا نأ رهظير
 امك ةيآلا ةذه ةءارق يف اهلمعأو ؛ةقباسلا ةبآلا يف اهلامهإب اوؤرق دوعسم

 . حراشلا ركذ
 كيرشتل ال ؛ءافلاو واولا دعب عقو اذإ (اذإ) ود :هريسفت يف يواضيبلا لاف

 ىلع (اوتؤي ال اذإف) :ئرق كلذلو ؛لامعإلاو ءاغلإلا هيف زاج .درفم

 رظناو . هني دوعسم نبا وهو , دحأل ةءارقلا رعي ملو .ء1١١-45١١8 .ة«بصنلا

 .5؟ 4 ةدمعلا حرش

 4 :ةيآلا لحنلا ةروس (1)



 هلق اب ع
 امإو .45”2 مي هنأ ذيُر» :لشم ةدئاز اًمإو :2"”ايَرَعَي

 لثم ؛ نكي ملو .ناك ام دعب ربخلا ىلع ةلخادلا يهو .دوحجلل

 "74: ل الل كي زل "4١:يِب لأ تاكح انزج
 لْهَأ َمَعَي الَْلط لثم ءّرجلا مالو ال نيب اهراهظإ بجيو

 راهظإلا زوجيو ؛"””دوحجلا مال عم ("”ىهرامضإو ؛'””بتكلأ
 .امهاوس يف رامضإلاو

 .ىّتبح] اهناكم حلص اذإ (ْوأ) دعب اًبوجو (ْنأ) رمضت كلذكو

 حلص وأ ؛نويفوكلا هب درفنا اذهو «ْيك ىنعمب ال 0 *”ىلإ ىنعمب
 .عامجإب اذهو ءالإ '"”[اهناكم

 ْذإ «ىنُبل هتجوز نع سيق هئبال حيرذلا لوق يف اعمتجا دقو
 ُميِرأ ال هللاو» :اهقالط ٌسيق ىبأ امل ءاضئرلا ىلع هسفن '''”حرط

 )١( :ةيألا صصقلا ةروس 8
 ؟5 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (؟)

 م17" :ةيآلا لافنألا ةروس (6)

 ١7 يالا ءاملا هوم

 ؟4 :ةيآلا ديدحلا ةروس (4)

 .فيحصت (اهراهظإ) :لصألا يف )١(

 َرفْمَيل هلأ كي ْرْلط :ىلاعت هلوتو «ُههَبْذَمِ ُهَّنَأ تاكح اًمَر» :ىلاعت هلوقك (0)

 دعب اًبوجو ةرمضم نأب نابوصنم نيتميركلا نيتيآلا يف رفغيو بذعيف 4م
 .درهجلا مال

 . يفح ينيضفنو كئمرلال (م)

 . ميقتسي وأ هنرجهألا : الإ اهناكم حلصي ام لاثمو .م نم [] نيسرقلا نيب ام طّقس (5)

 .(حرطا) ظ يف )٠١(



 كلام نبا ةيفلأ حرش تمد

 نأ الإ تومأ ىدح هانعم مان يالا وأ تاوفأ وأ عضوملا اذه

 يزن نب سيلا يتلا 41 هيي لع اونا اوكت» لع (ىلل)
 هلوقك يك ىنعمبو .''”4 رمل ّنِ رول

 .ةراج اذِإ ىّتحو
 .هعفر بجو ؛لاحلاب ًالّوؤم وأ ؛ًالاح اهدعب لعفلا ناك نإو

 يلو ىتح ةحرابلا ترس كلوقك لاحلاف .ةيئادتبا اذ يهو

 هفاصتا رْدَمَف عفو ام لوؤملاو .«هلوجري ال ىئح ضرمو .نآلا

 هفاصتا ردقي دقو «لاحلا كلت ىلإ ةبسنلاب لاح هنأل ؟ هيف لوخدلاب

 )١( ةدمعلا حرش يف لوقلا رظنا 5:0,

 ..ظ يف (رجفلا نم) درت ملو 4١ا/ :ةبآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 .(هنع ينررقأو) م و لصألا يف ()

 ةدمعلا حرش يفو .هلئاق فرعأ ملو ليوطلا نم تيبلا

 لمأي ناك امبهيئيع ٌتررقأو 2ْثَرأ ملف درذأ ىتح يخأ يناعد

 .(دوذأ) لدب (ريدأ) هيفو ؛ليلعلا ءافش يف اذكو

 .هنع عفدأ :دوذأ .برحلا يف ريمشتلا يهو ةدبرلا نم :ديرأ :تادرفملا
 .هيلع ئطبأو رخأتأ :ثرأ

 اًبوجو ةرمضم نأب بوصنم (ديرأ) لعفلا نأ ىلع (ديرا يىتح) :يف دهاشلا

 .(يك) ىنعمب يتلا (ىتح) دعب

 .471 ليلعلا ءافشو ”717 ةدمعلا حرش

 .(انلخدأ) ظ يف 40



 ب65 كلام نبا ةيفلا حرش

 لثم ؛ةفصلا كلت ىلإ ةبسنلاب لبقتسم هنأل بصتتنيف ؛هيلع مزعلاب

 .""بصنلاب نوقابلاو «""'عفرلاب ٌعفانف ''”«لوُسَرأ َلوُعي َّقَح ْالِرَد»
 هلوقك «ةياغ ةيمسا ًةلمج ةيئادتبالا يلت دقو

 ("”لكشأ ًةلجد ُءام ىّتح ةلجِب م ل 40

 ين اهب بيجأ ءاف دعب لعفلا بصتنيف اًبوجو رمضت كلذكو

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس 5١4,

 نمز ىلإ ةبسنلاب ضام هنأ الإ عراضملا ظفلب (لوقي) ءاج نإو هنأل كلذو (؟)
 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا .ةيضاملا لاحلا ةياكح رابتعاب لاح وأ ؛رابخإلا

 84/١"4, فاحتالاو 164
 .مساب ًالوؤم الإ لعفلا يلت ال (ىتح) نأل ؛لابقتسالا ريدقت ىلع كلذو (؟)

 لمعت الف «لابقتسالل ةصلخم يهو (نأ) ترمضأف ردصم ريدقت ىلإ جيتحاف

 .اًبوجو ةردقم هيصنتف لازلزلا نمز ىلإ رظنلاب لبقتسم لئنيح (لوقي)و ؛هيف الإ
 ,1847 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و 475/1١ فاحتإلاو ١7١-117 تاءارقلا ةجح

 .(كلوقك) ظ يف (4)

 :ناويدلا ةياورو .لطخألا اهب وجهي ةديصق نم ءريرجل ليوطلا نم تيبلا (8)
 اهؤامد ٌرومَت ىلتقلا تلاز امو

 ةلمجلا ىلع اهلوخدل ءادتبا فرح ىتح نأ ىلع (ءام ىتح) : يف دهاشلا

 .ربخ لكشأو أدتبم ءامف ؛ةيمسالا
 518 مظانلا نباو 18/8 شيعب نباو ٠٠١/١ ىمصخملاو ١4 ناويدلا

 "م5 1178 ينغملاو 776 ةيهزألاو 087 ينادلا ىنجلاو ٠١١/4 يدارملاو

 ؟١/07١ رردلاو ؟8/5و 748/١ ممهلاو ١47/4 ةنازخلاو 985/4 ينيعلاو

 */0١"7, ينومشألاو 7/١1و

 1+6 ؛ ص فطعلا رظنا (5)

 رخص



 مطل كح
 4 لم. يد 5 2

 وهو ٠غ :«ضحم ٌبلط وأ '''هاويوُمَ ْمِهِبلَع مب ال» لثم ء.ضحم

 هلوقك رمأ

 0 سقف نامل ىلإ :اضنينف "نع ريس نان ايدل فا

 4 يوضع كلم لج هب وَمَن الر» لثم ْىهن وأ
 هلوقك ؛ٌءاعد وأ

 (”'ْنَئَس ريخ يف َنيعاسلا ٍنْنَس نع ٌلِدعأ الف يئقفو بر -7

 ةعقاولا ةيبسلا ءافلا دعب ةرمضم ْنأب (ارتومي) بصن ."5 :ةيآلا رطاف ةروس )١(
 .(ىضقي ال) يفنلا باوج يف

 .(اشع) ظ يف (؟)

 .كلملا دبع نب ناميلس حدم يف يلجعلا مجنلا وبأ هلاق زجر نم تيبلا (©)

 عساولا حيسفلا :حيسف .لبإلا ريس نم برض .قنعلا :اقنع تادرفملا
 ءافلا دعب اًبوجو ةرمضم نأب لعفلا بصن ثيح (احيرتسنف) :يف دهاشلا

 .(يريس) ضحملا رمألا باوج يف ةيببسلا

 ١41/7 بضتقملاو 74/7 ءارفلل نآرقلا يناعمو 475١/١ هيوبيسو 87 ناويدلا

 نباو ١844 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و ١/ 51/١ ةعانصلا رسو ١87/15 لوصألاو

 "1/7 ةيدرولا ةفحتلا حرشو م4879 دعاسملاو 478 ليلعلا ءافشو 517 مظانلا

 .,7/؟رردلاو ٠١/75 عمهلاو 145 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو "4817/4 ينيعلاو

 .ظ ين (يبفغ مكيلع) دري ملو ١ :ةيآلا هط ةروس (4)

 .(اوغطت ال) يهنلا باوج يف ةعقاولا ةيببسلا ءافلا دعب ةرمضم ْنأب (لحي) بصن
 .هلئاق ىلع فقأ ملو .0لمرلا نم تيبلا ()

 دعب اًبوجو ةرمضم نأب (لدعأ) لعفلا بصن ثيح (لدعأ الف): يف دهاشلا
 .(ينقنو) ءاعدلا باوج يف ةيببسلا ءافلا

 ليلعلا ءافشو 46 /* دعاسملاو 71١ مظانلا نباو 1946 ةيفشلا ةيفاككلا حرش

 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو "88/14 ينيعلاو "9 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 4

 ,8/؟ رردلاو ١١/5 عمهلاو 4



 تت اد
 37م1 اوُعَمْسيف ةاَمَفُم ني انأ لُهَفط لثم ٌماهفتسا وأ
 هلوقك ءضرع وأ

 ("”عمس ْنَمك ٍءارامف ٌكوئّدح دق اَمَرِصْبَتف اوُندت الأ ماركلا نبا اي - 407

 "74 تدلل سؤ لبق كتر الل» . لئم .ضيضحت وأ
 10ج روفأَف ْمِهَمَم ثنُك نَئَيِليط لثم ءّنمت وأ

 دودو ءرم امك «بلط وأ يفن لود بصنف رعاشلا ٌرطضاو

 لاق ثيح ؛ يتأيس امك .ءازج وأ طرش وأ حرت

 (*“اًيرتسأف زاجحلاب قحلأو ميمت ينبل يلزنم كرتأس -4

 ,ه" :ةيآلا فارعألا ةروس )١(

 .(له) ماهفتسالا باوج يف ةعقاولا ةيببسلا ءافلا دعب ةرمضم ْنأب (اوعفشي) بصن
 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛طيسبلا نم تيبلا (؟)

 ةيببسلا ءافلا دعب اًبوجو ةرمضم نأب لعفلا بصن ثيح (رصبتف) : يف دهاشلا

 .(وندت الأ) ضرعلا باوج يف

 حرشو 479 ليلعلا ءافشو 5165 مظانلا نباو 6 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 448 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 589/4 ينيعلاو "4 ةيدرولا ةفحتلا

 757/79 ينومشالاو

 ٠١ :ةبآلا نوقفانملا ةروس (*)

 ضيضحتلا باوج يف ةعقاولا ةيببسلا ءافلا دعب ةرمضم ْنأب (قّدَصْأ) بصن
 .(ينترخأ الول)

 الا* :ةيآلا ءاسنلا ةروس (4)

 . (ينتيل اي) ينمتلا باوج يف ةعقاولا ةيببسلا ءافلا دعب ةرمضم ْنأب (زوفأ) بصن

 .ميمت نم امهالكو .ءانبح نب ةريغملا وأ ؛نينح نب ةريغملل بسني رفاولا نم تيبلا
 دعب اًبوجو ةرمضم نأب (حيرتسأ) رهاشلا بصن ثيح (احيرتسأف) : يف دهاسلا

 2 .بلط الو يفن اهقبسي مل يتلا ةيببسلا ءافلا

 رم (6



 اتصل < كم
 هلوقك ءضحم ريغ ئفنلا ناك اذإ اَمأ

 "”كفرعأ يه يتلاب الإ قطنيف 5'كَنْيِدَن يف مئاق اًنم َماق امو 0

 ظفلب وأ ."”ُتكسأف ءهص وحل لِ مسا ُبلطلا ناك وأ
 ٌدّرجم ءافلاب َدِصُق وأ .سانلا ٌمانيف ثيدحلا كبسح :وحن ؛ربخلا

 ل منه نو ل لثم فوذحم أدتبم ىلع لعفلا ا وأ .«فطعلا

 هلق "© َنوُرِذ ون 7

 رئارضو 4,١ /و ١87/7 لوصألاو 1741/7” بضتقملاو 177/١ هيوبيس

 يلامألاو 184 حاصفإلاو 1١18 ٠١١94 دصتقملاو 5١6 يناوريقلل رعشلا
 ءافشو 151 مظانلا نبارو ١08٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ؟ا/ؤ/١ ةيرجشلا

 حرشو 584 روفصع نبال رعشلا رئارضو ١١4 /# دعاسملاو 8*9 ليلعلا

 46١. ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 4٠/4" ينيعلاو 5 ةيدرولا ةفحتلا

 .أطخ وهو (انيادن) لصألا يف )١(

 .ناورم نب كلملا دبع اهب حدمي ةديصق نم قدزرفلل ليوطلا نم تيبلا ()
 ثيح ضحم ريغ يفنلا نوكل ءافلا دعب لعفلا عفر ثيح (قطنيف) : يف دهاشلا

 .هنياو كلام نبا هب دهشتسا اذكو .الإب فقتنا

 يفنلا باوج يف ةيببسلا ءافلا دعب ةرمضم (نأب) بوصنم وه :هيوبيس لاقو
 يه ىتلاب الإ قطني الو مرقي :يأ .قطني ىلع بصنم يفنلا نإف ١هضاقتنا لبق

 .ملعألا لاق اذكو .نسحأ

 ةيفاكلا حرشو ١184/7 لوصالاو 45١/١ ملعالاو هيربيسو 59/7 ناويدلا

 ةيدرولا ةفصتلا حرشو 7١8/4 يدارملاو /7١18 مظانلا نباو 18417 ةيفاشلا

 .591/ /“ ةنازخلاو 454 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 8٠/4" ينبعلاو 5

 .(تكسأو) م و لصألا يف (؟9)

 .(ينب) ظ يف ()

 .نورذتعي مهف :ملعأ هللاو ريدقتلاو 5*3 :ةيآلا تالسرملا ةروس (9)



 -ينو كلام نبا ةيفلأ حرش

 (0َُلْمَس ءاديب َمويلا َكلَرِبْخُت لهو ٌطنيف ءاوُقلا َمِيَّرلا ٍلأست ملأ 7

 .عفرلا نم َّذُب الف

 مو لثم ؛ةبحاصملا اهب دصق اذإ عيمجلا يف ءافلاك واولاو

 "”لوفكو .'"'«يردصلا نيو مكس اودلَج نأ اهل م
 (نايعاد يداني نأ توصل ىدنأ ْنِإَرُمداو يِعدا ُثْلَُقَف -

 ضراالا ؛قلمس .ءارصص :ءاديب .ءالخلا :ءاوقلا .رادلا :عبرلا :تادرفملا

 تت ينلا

 أدتبم ىلع اًيئبم هنوكل ءاغلا دعب لعفلا عفر ثيح (ٌقطئين) :يف دهاشلا

 وه :ءريدقت فوذحم

 ىلع درلاو 455/١ ملعألاو هيوبيسو 7؟/١ نآرقلا يناعمو ١41 ناويدلا

 ينغملا دهارش حرشو */1*١ ةنازخبلاو 40“ /4 ينيعلاو ١؟١ ةاحنلا

 ١171, 8/7 رردلاو 1١/7. 1١ عمهلاو 474 يطويسلل

 دعب اًبوجو ةرمضم ْنأِب برصنم عراضم (ملعي) .14؟ ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)
 .(امل) يفنلا باوج يف هعتاول واولا

 .(هلثمو) ا يف ةرف

 ىيشعالل :ليقو ؛يرمنلا راثدل ليقف هلئاق يف فلتخا دقو ءرفاولا نم تيبلا (4)

 .هناويد يف سيلو :قدزرفلا رأ ؛ةأبطحلا وأ ,«مشج نب ةعيبرل :ليقو ؛نوميم

 واو دعب اًبيرجو ةرمضم نأب بوصنم لعفلا نأ ىلع (ٌرعداو) :يف دهاشلا

 .رمألا باوج يف هعوفرل ؛ةيعملا
 ةأيطحلا ناويدو 7٠١ بلعث حرشب ىشعألا رعش يف ريثملا حبصلا تادايز

 سلاجمو ١/ ١4/7915١0" نآرقلا يناعمو 416/١ ملعألاو هيوبيسو 98

 07١ فاصنإلاو 40 /”؟ يلاقلا يلامأو 544 ةركذتلاو ةرصبتلاو 405 بلعث

 41/ دعاسملاو ٠*4 ليلعلا ءافشو 777 مظانلا نباو 4١" ةدمعلا حرشو
 عمهلاو 407 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 587/4 ينيعلاو 7ا/ ةفحتلا حرشو

 .9/؟ رردلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش تم

 هلوقكو

 "”يظع ٌتلعف اذإ َكيلع ٌراع ُهّلثم َيِتأتو ٍقْلُُح نع هنت ال 8

 هلرقكو

 ينيب نوكيو ْمكَراج كل ملأ 8
 02 ىحخالاو ةذوجتلا ٍر ُُ 8 1 و

 وصعب ف

 .يشعأللو .يربربلا قباسلو ؛حامرطللو .يئيللا لكوتملل ليقو .لطخالل
 وار دعب اًبوجو ةرمضم نأب بوصنم لعفلا نأ ىلع (يتأتو) :يف دهاشلا

 .يهنلا باوج ىف هعوقول ؛ةيعملا

 ملعألاو هيوبيسو 184 (هيلإ بسن ام)لكوتملا رعشو ١7١ دوسألا يبأ ناويد
 ١50/7١ لوصالاو 55/7 بضتقملاو ١١0 ؛١/4 نآرقلا يناعمو 0١

 حرشو ١8941 ةيفاشلا ةيفاكلا مرشو 196 ساحنلل هيوبيس تانبأ حرشو

 ءافشو 94١/7 دعاسملاو 14 /7 شيعي نباو 581 مظانلا نباو 547 ةدمعلا

 حرش دهاوش حرشو 415/4 ينيعلاو "7+ ةيدرولا ةفحتلا حرشو 4١ ليلعلا

 بارعإلا دعاوق نع بارعإلاو 187/١ رحبلاو ”//5١7 ةنازخلاو 184 ةفحتلا

 9/7 رردلاو ١19/7 عمهلاو //4 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو

 ناويدلا ةياورو ؛حراشلا هدروأ امك ةاحنلا هدروأ .ةأيطحلل رفاولا نم تيبلا

 :هردصل

 ينيب نوكيف اًملسم كأ ملأ

 واو دعب ابوجو ةرمضم نأب بوصنم لعفلا نأ ىلع (نوكيو) : يف دهاشلا

 ناويدلا ةياور ىلع تيبلا يف دهاش الو .ماهفتسالا باوج ىف هعوفول ؛ةيعملا

 .حراشلا هروأ امل

 ١70/5 لوصالاو 57/7 بضتقملاو 1578/١ ملعألاو هيوبيسو 84 ناويدلا

 دصتقملاو 5ال 1٠٠. ةركذتلاو ةرصبتلاو ١9044 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو

 نباو 47 دعاسملاو 47١ ليلعلا ءافشو ١؟؟ ةاحنلا ىلع درلاو ““/٠٠١

 .417/14 ينيعلاو 5717 مظانلا



 -يدو كلام نبا ةيفلأ حرش

 دِصُئر ءافلا تطقس اذإ مزجلا يفنلا ريغ باوج يف ُبجيو
 نإ هريدقت '”ه«ىَسوُم ُلْيَمُأ قرد ٌتْوَعْرِف لاهو لثم ءءازجلا
 .لتقأ ينورذت

 ال وحن :(ال) لبق (ْنإ) نسحت نأ يهنلا دعب مزجلا طرشو
 اًهالخ ءرانلا لخدت رفكت ال معنتما مث نمو .ُملست ٍدسألا نم لدن
 افعل

 َكْبِصُي فِرْشُت ال .هللا لوسراي» يباحصلا لوق "'انأو

 انّدجسم برقي الف ةرجشلا هذه نم ّلكأ ْنَما ةياورو ؛؟'””ٌمهس

 )١( :ةيآلا رفاغ ةروس ٠١

 مزج دقف #/١١". يئومشألاو 114 مظانلا نباو ١887 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)
 ال لبق ْنِإ ريدقت عم ىنعملا حالص طرش نود ةيهانلا ال دعب لعفلا يئاسكلا

 .(امأف) ظ يف (5)
 تنأ يبأب» : ظفلب "1/7 (دحأ ةوزغ باب) يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (4)

 21 ةفحتلا حرشو 5 رثآلاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا رظناو ؛يمأر

 ةياهنلاو ةيادبلاو #/١١” يئومشألا و 474 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 يبأب ءهللا يبن اي) ١7": -4/١70داشرلاو ىدهلا ليبس ين هلغفلو 14

 .«كرحن نود يرحن .مرقلا ماهس نم مهس كبصي فرشت ال .يمأو تنأ
 كلام نب سنأ مأ جوز يراصنألا هللا ديبع نب ةحلط ربأوه يباحصلاو

 ,"31 7/17 ءالبنلا مالعأ ريسو 717/4 ةياهنلاو ةيادبلا رظنا .نقؤ

 , يئاسكلا دنع يهنلا باوج يف همزجل (كبصي فرشتال) :هلوف يف دهاشلاو

 ال وهو ءال لبق ْنِإ حلصي نأ يهنلا باوج يف مزجلل روهمجلا طرتشيو
 ركذ امك اذه لثم نوجرخيو ؛مهس كبصب فرشت الإ :لاقي الف انه حلصي

 .حراشلا



 تاما سالم تكنم

 ىلع ال يهنلا لعف نم لادبإلا ىلع ٌحّرخمف ؛''موثلا حيرب انذْؤُي
 :وحن لاقف روكذملا تيبلا رخآ خيشلا لدبأ ولو.باوجلا

 ريغ «فلاخت نود» هلوق نألو .«ثملع اَمِل ؛ لمكأ ناكل

 .يئاسكلا بهذم لجأل تباث فالخلا ذإ ؛ مّلَسُم

 ءافلا عم 000 52 ذلؤ (لَعْفا) 0 ناك نإ رمألاو

 )١( رمع نبا نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأو «ةاحنلا هدروأ ظفللا اذهب ١/١04

 هللا دبع نب رباج نعو كلام نب سنأ نعو ١04/1١ و#/ ."501١هجرخأو

 .يررنلا حرشب (دجاسملا سائك) يف 0 -48/8 هحيحص يف مسلسسم

 هننس يف ةجام نبا هجرخأو ١/ )1١186( "14رمع نبا نعو «ةريره يبأ نع

  .)1١5( 0١اهنم اًمضوم رشع ةعبس يف هدنسم يف دمحأ هجرخأو

  05/#7و  1١1ةده يف هئلس يف دراد وبأ هجرخأو .19/4و

 ثيداحأ 4/١١-  1١17يف ءاج ام باب ؛ةمعطألا باتك) يف يذمرتلاو

 رباج نع (لصبلاو موثلا لكأ ةيهارك 4/51١ )١8٠5( باتك) يف يئاسنلاو

 «ةاصنلا ههروأ امع فلتخت اهلك ثيدحلا بتك تاياورو .47” 7/7 (دجاسملا

 نم ءايلا فذحت ملو .يهنلا باوج دري مل ثبح يئاسكلل اهيف دهاش الو

 بيسملا نب ديعس نع :لاق ؟9 أطوملا يف كلامك اهدروأ نم دنع (انيذؤي)

 انيذؤي اندجسم برقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ نم: :لاق ِهيَت هللا لوسر نأ

 .؟موللا حيرب
 :88 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (؟)

 عقي فلاخت نود ءال لبق نإ ْمَضت نأ يهن دعب مزج ظرشو
 .(ريخل) ظ يف (9)
 .(هباوجل) ظ يف (4)



 22 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 ءمساب ناك نأب كلذو ؛ءافلا نود همزجا لب .'''يئاسكلل افالخ

 0 كل ل ياغلا مني ثيدحلا ٌكبسحو جنت هص :وحن
 ةروص عادم 7 2 2 0 سلع

 ُكِسْشنأَو يومَ هلأ لبس يف 0 يلوسرو ملل نور لثم ءربخلا
 ءاوم 0 ع الرس اليص

 (نونمؤت) ناك اَملف "7 رف 7 هل كك نإ يل يع جلد

 .(رفغي) مزجنا ءاونمآ ىنعمب

 هدهاش .ءافلا عم هباوج بصنف يئمتلاب ءاجرلا '*”ءارفلا قحلأو
 42 70 ل ا 2 : 1 -
 بّبْسأ ©9 بتبسألا علْبأ نعل مصاع نع صفح ةءارف

 رمألا لعف مسا باوج يف ةعقاولا ءافلا دعب بصنلا يئاسكلا زاجأ دفف )١(
 : لثم للا نع رب تاون قف اعف ازا اذكو .سانلا ُمانيف هص :لثم

 ١19 مظانلا نباو ١6887 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش .سانلا ٌمانيف ثيدحلا كبسح

 .ءافلا عم هعفر بوجو ىلع روهمجلاو ١7/7". ينومشألاو

 .(هبشي) ظا يف (7)
 يناعمو 104 / ءارفلل نآرقلا يئاعم رظنا ١1؟ ١١١ :ناتيآلا فصلا ةروس (6)

 دهاشلا حراشلا نيب ١ دقو 1١ - 5و ٠ /؟ يربكعلاو "1 / جاجرلل نارك

 .ةميركلا ةيآلا يف

 1 (ٌملطأن عفر ينعي) عفرلاب» :ةيآلا دعب 4/# نآرقلا يناعم يف ءارفلا 0 05(
 .ءارقلا ضعب هب أرف دقو «هبصن ىلْعَلِ اًباوج هلعج نمو ؛(غلبأ) :هلوق ىلع

 :برعلا ضعب يندشنأو :لاق

 اهتامك نم ةمللا اتئلدي .  ةانهتالوذ وأ رهدلا فورتع لع

 .'اهتارفز نم سفنلا َحيرتستف

 حرش يف :كلام نبا لاق .(حيرتسن) ءافلا دعب لعلب باوجلا ىلع بصنف ينعي

 .؟«كلذ عامسل لرقأ هلوفبو» ١984 ةيفاشلا ةيفاكلا

 ةءارقلا ذأ ؛ةعبسلا ءارقلا دحأ ءورمع وبأ ةريغملا نب ناميلس نب صفح وه (0)
 -45) ةنس نيب شاع.امهب سانلا أرقأو ةكمو دادغب نبب لقنت .مصاه نع
 584/١. ةياهنلا ةياغ (هام٠



 كلام نبا ةيفلأ حرش يتم

 هلوقك ءاهنود همرجحو "7م تومَّسلا

 "”مخرلِل ةواسقلا دعب ْنم كب ْلِمَي ٌرّدقُم يوحن ِكنم اَناَفتلا لعل
 .هركذ ْنَم لقو

 ةتباث ْنأب ٌبِصْن لعفلاب ٍهيبش ريغ مسا ىلع ٌعراضم فطُع ْنإو
 هلوقك اًواو فطاعلا ناك ءاوس «ةفذحنم وأ

(0120) 

 ررصمب 590

 رف

 الا .75 :ناتيآلا رفاغ ةروس

 اًفطع (علطأ) عفرب نوقابلا أرقو .داهشتسالا اهيفو (علطأ) بصنب صفح أرق
 .457/7؟ فاحتإلاو 17١ تاءارقلا ةجح .(غلبأ) ىلع

 :يورو هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا
 ٍرسُي ىلإ دصُق رسعلا ٍدعب ِكنم نكي 0 رَسِيم يوحن كنب اَناَمِيلا لعت
 : اذكه يناثلا رطشلا ءاج رردلاو عمهلا يفو

 ٍرسْيَلل ةواسفلا دعب نم كب لمي
 ءافلاب نرتقي ملو ءءاجرلا باوج يف هعرفول ؛لعفلا مزجب (لمي) :يف دهاشلا

 .ىرخألا ةياورلا ىلع (نكي) اذكو .ءارفلا بهذم ىلع

 1١. /؟ رردلاو 1 /؟ عمهلاو ١68 ينغملاو 977 ليلعلا ءافش

 مأو هيض ةيواعم جوز ؛ةيبلكلا لدجب تنب ةنويم هتلاق رفاولا نم تيبلا

 ثيح ةيدابلا يف اهتبغرو ءرضحلا ةايحب اهقيض اهيف فصت تايبأ نم ؛ديزي
 .تناك
 ,ةيعملا واو دعب اًراوج ةرمضم نأب لعفلا بصن دقف (ٌرقتو) :يف دهاشلا
 ثيح ؛لعفلاب هيبشلا ريغ (سبل) قباسلا مسالا ىلع فوطعم لؤملا ردصملاو

 ,مسالا ىلع لعفلا فطع زوجي ال

 ١87 لمجلاو ١06/7 لوصألاو 77/16 بفتقملاو 455 ١/ ملعألاو هيوبيس

 -يرجشلا نبا يلامأو 7144 ةدمعلا حرشو !١08 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقك ءءاف وأ

 ")برت ىلع اًبارثأ ُرثوأ تنك ام ُهيِضرأف ُرَتْعُم ُعقوت الول -7
 هلوفك مث وأ

 )'قبلا ٍتْفاع امل ٌبَرْضُيِرْوْئلاك ُهلِقعأ مّن اكِنَلُس يلتقو يّنِإ -

 ليلعلا ءافشو ٠١7/7: ١١6 دعاسملاو "184 ةيدرولا ةفحنلا حرشو "ماا ع

 7510 ينغملاو 5917/4 ينيعلاو 5١4 مظانلا نباو 5١8/14 يدارملاو 47

 دهاوش حرشو 55١ :897/ ةنازخلاو 4167 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 1١. /7؟ رردلاو ١7/7 عمهلاو 207 يطويسلل ينغملا

 .ءيط نم لجرل ؛طيسبلا نم تيبلا )١(

 : اًبارتأ .مّدتأو لّضفأ :رثوأ .فورعملل ضّرعتملا رثعملا :ٌرتعم :تادرفملا
 ,رخآلا هيف دلوي يذلا مويلا يف دلوي يذلا وه ناسنإلا برتو ءِبْرَي عمج
 ءرقفلا ىنعمب تيبلا رخآ ٌبَرَتلاو ,ىنغلا ىنعمب (ةزمهلا رسكب) اًبارتإ :ليقو

 ءرقفلا ىلع ىنغلا لضفأ تنكام هيطعأف ةجاح بلاط عقوت الول ىنعملاف هيلعو

 يتلا ءافلا دعب اًراوج ةرمضم نأب لعفلا بصن ثيح (هّيضرأن) : يف دهاشلا
 زوجي ال ثيح ؛(عقون) لعفلاب هيبش ريغ مسا ىلع لؤملا ردصملا اهب فطع

 .مسالا ىلع لعفلا فطع
 8”٠7ةيدرولا ةفحتلا حرشو ؟84 مظانلا نباو 15868 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 حرشو 544/5 ينيعلاو ”١١5/7 دعاسملاو 470 ليلعلا ءافشو ١١١ /5 يدارملاو

 .١١/؟ رردلاو ١7/7 عمهلاو ١4" /" ينومشألاو 434 ةفحتلا حرش دهاوش

 سراف رعاش ؛يمعلخلا .؛كردم وأ ؛ةكردم نب سنأل طيسبلا نم تيبلا (؟)

 دهاوش حرش يف ليصفتلاب يدادغبلا اهدروأ كيلسلاو سنأ ةصقو .مرضخم

 .يناغألا نع 856 451١- ةيدرولا ةفحتلا حرش
 نأو .مث دعب اًرارج ةرمضم نأب لعفلا بصن ثيح (هلقعأ مث) :يف دهاشلا

 <هبشي ال مسا وهو (يلتق) مسالا ىلع مثب فوطعم ردصم ليوأت يف لعفلاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش كج

 ةءارف يف بصتنلاب 0 اوُسَر لس رد لثم "ل وأ

 يك اًحو» 3 اًنلَمع (4) اعلا الإ لا

 يلفت بعل نق مكتسب األ يرد هش نالت
 .لعفب لوؤم لعاف مسا رئاطلا ذإ

 هاور ام هنم لبقاف ؛هانمدق ام ىوس يف بصنو نأ كدت قو

 هلوقكو . "”كذخأي لبق ّصللا ٍِذَُح مهضعب لوقك .ُلْذَع

 .هيلع لعفلا فطع زوجي الف ؛لعفلا -
 دعاسملاو 9737 ليلعلا ءافشو 769 مظانلا نباو ١084 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 حرشو 4١١/4 ينيعلاو ١7١/4 يدارملاو 8٠" ةيدرولا ةفحتلا حرشو */ ٠٠

 .؟4/7١ ينومشألاو ١١/7 رردلاو ١7/7 عمهلاو 464 ةفحتلا حرش دهاوش

 .اهلبق (وأ) دوجول خسانلا نم رهس (اًراو وأ) :لصألا يف )١(

 لإ هنأ ُهَمَِكُم نأ ٍرَشَل نك ار :اهمامتب ةيآلاو ١ :ةيآلا ىروشلا ة ةروص )0
 .اًلوُسَر َلِسْرر وأ بج ىأرو ني وأ اي -

 رماع نباو ءيرصبلا ءالعلا نب ورمع وبأو ءيكملا ريثك نبا :ْمُهَو (5)

 نب ىلع يئاسكلاو ؛ينوكلا بيبح نب ةزمح «يفوكلا مصاعو ؛يقشمدلا
 فطعو (وأ) دعب اًزاوج ةرمضم نأب (لسري) بصنب كلذو .يفوكلا ةزمح

 .(اًيحو) رهو لعفلاب هيبشلا ريغ هلبق مسالا ىلع لعفلاو (نأ) نم ردصملا
 12١/7. فاحتإلاو 5855 تاءارقلا ةجحر "548/7 رشنلا رظنا

 :ريدقت ىلع كلذو ؟مفرلاب (لسري) :أرقف ةعبسلا دحأ وهو يندملا عفان امآ (5)
 .ةقباسلا عجارملا رظنا .لسري وه

 .خسانلا نم أطخ (ايكو) ظ يفو 4١. :ةيألا ىروشلا ةروس (0)

 دهاش الو .«كذخأي نأ لبق صللا ذحخ» :هتياورو 2557/١ لاثمألا عمجم )١(
 .ةياورلا هذه ىلع لثملا يف



 - كلام نبا ةيفلأ حرش

 (37لعفا تدك امّدعب يسفن ُتِهنْهَنِو ٍدحاو ًةَسابُح اهّلْتِم َرأ ملف -15
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 نيوج نب رماعل :ليقف ؛لارقأ ىلع هلئاف يف فلتخا ؛ليوطلا نم تيبلا )١(
 رماعل وه 55١: فاصنإلا يف ماثه نبا لاقو .يلهاج رعاش وهر .يئاطلا

 ؤرما وأ "نيوج نب ورمعل وه ١١97: (سبخ) ناسللا يفو .ليفطلا نبا

 ةياورو .سيقلا ئرما يف نيوج نب رماعل هنأ باوصلا لعلو .سيقلا
 ءاج "916/4 يناضألا يفو .(اهاورش رأ ملو) :95١/185؟ صصخملا

 :ءردص
 هل ضمترأ ملف اكشف اهب ثدرأ

 .(دحاو) لدب (دجاو) :يور امك

 لجر ةمينغ :دحاو ةسابخ .ةمينغلا هذه لثم رأ مل :اهلثم رأ مل :تادرفملا

 .تففك :تينهن .,دحاو

 تاللاح نم نوكت نأ نود ةرمضم نأب لعفلا بصن دقف (هلعفأ) :يف دهاشلا

 .كلذ ريغب جرو .ذاش كلذو ةقباسلا (نأ) رامضإ
 رعشلا رئارضو ١600/١ ملعألاو هيوبيسو 4؟4/؟ اهرابخأو يط رعش
 974 ليلعلا ءافشو 8١ بيدألا ةحرفو١16 روفصع نبالو ١86 يناوريقلل
 ينيعلاو 387 ةيدرولا ةفحتلا حرشو 507١ مظانلا نباو 5577/4 يدارملاو

 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 458 ةفحتلا حرش دهارش حرشو 4
 08/١ عمهلاو 4١ يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو "47 /0و 57

 "16 /# ينومشألاو 7/١" رردلاو



 كلام نبا ةيفلآ عرش ةر

 )هزجلا لماوع
 "نرجع الط لثم يهنلل ؛ةيبلطلا الب عراضملا "'مزجُي

 لثم رمألل ةيبلطلا ماللابو .'*”هَتْدِيَوُم الط لثم ءاعدللو

 اع سنن لثم ءاعدللو .'*هوْيَمَس ني ْوْمَس وذ قفل
 هلوقك ءرعشلا يف ةرذقم اهب َمِرَجِو 10

 "*ُبيصن ٌكنم ريخلل نكي نكلو يتّدُمو يئاقب ينم لطتست الف -0

 ,ًاليلق ملكتمو ءاريثك بئاغو بطاخم لعف (ال) بحصتو

 هلوقك

 .(لعفلا مزاوج) ظ يف )١(

 .(لعفلا) ةدايز ظ يف )0

 4٠ ةبألا ةبوتلا ةررس (*)

 585 :ةبآلا ةرقبلا ةروس (4)

 .ظ يف درت مل هوْيَمَس ني ْوْمس رذ» ا :ةيآلا قالطلا ةروس (©)

 لال :ةيألا فرخزلا ةروس ()

 .(كنم) لدب (كيف) :ءارفلا هاورو .هلاق نم ىلع فقأ مل ؛ليوطلا نم تيبلا (0)

 :ريدقتلاو ؛ةفوذحملا رمألا مالب لعفلا مزج ثيح (ٌنكي) :يف دهاشلا

 ل نكي
 +١81 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 1085 بلعث سلاجم و ١104/١ نارقلا يناعم

 يدارملاو ١77 /” دعاسملاو 580 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١١4 ينادلا ىنجلاو

 تايبأ حرشو 77١4 ينغملاو 47١/4 ينيعلاو 57١ مظانلا نبار 4

 دهاوش حرش و 49/1 ةفهحتلا حرش دهاوش حرشو نار6 يدادغبلل ينغملا

 .8/4 ينومشألاو 547 يطريسلل ينغملا



 © كلام نبا ةيفلأ حرش

 ("7هِضاَرْجلا اهيف َماد ام اَدَبَأ ''” اهل لمَن الف قشمو نم انجرخ ام اذإ 5
 ّيِئَب بطاقم ملكتمو بئاغ عراضم ماللا بحصترو
 20 )مي ْهْهَكَنت 1 2 ّرثِ» لثم ءاريثك 10

 هرم كلوقكو :''دكل ٌرَصأِلَف اومرق» ثيدحلا يفو 1 , 1 03 00 م 7 1

 .(اهب) لصألا يف )١(

 سبلو «قدزرفلل :ليقو .طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولل ليوطلا نم تببلا (1)
 دعن الف) لدب (انل تدب الف) تيّكسلا نع يدادغبلا هاورو .هناويد يف

 .ةيهان تسيل يضاملا عم الف ؛ةياورلا هذه ىلع دهاش الو (اهل

 .لوكألا نطبلا عساولا :مضارجلا :تادرفملا

 ,ليلق وهو ءالب ملكتملل عراضملا مزج دقف (دعن ال) :يف دهاشلا
 ١7١ مظانلا نباو 95١ا/ ةيفاشلا ةيناكلا حرشو "7/4 ليهستلا حرش

 4418 ليلعلا ءافشو ١١؟ا//" دعاسملاو 775/5 يرجشلا نبا يلامأو

 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشر 1١49 ينغملاو 57١/4 ينيعلاو ١٠١ ةيهزألاو

 ١15/1١ حيرصتلا حرشو ١7/80 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو

 ." /4ينرمشألاو

 .ظ نم (بطاخمو) تطقس (5)
 لعفوهو (اوضقي) مزج ةميركلا ةيآلا يف دهاشلاو 1 :ةيآلا جحلا ةروس (4)

 .نونلا فذح همزج ةمالعو ؛ماللاب بئاغلل عراضم

 وهو (لمحن) مزج !ةميركلا ةيآلا يف دهاشلاو ١؟ :ةيآلا توبكسعلا ةروس (0)

 .نركلا همزج ةمالعو .ماللاب نيملكتملل عراضم لعف

 .(مكعم) لصألا يف )١(
 ملكتملل عراضم لمفوهو (ّْلَصَأ) مزج ثيح (لصُألَف) : ثيدحلا ين دهاشلاو
 .ءايلا فذح همزج ةمالعو ؛ م اللاب

 -سنأ نع :ظفبي 24٠/١ (ةالصلا باب) يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو
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 غب م 0 | لعافل َينُب بطاخم عم ْتْلَقو : "يلع

 «جاوحرفيلف» "”سناو بأ أرق ؛(لقْفأ)

5 

(2 

 : لاق ْنَم (ال) ىلع ًالمح اهلمهأ دقو .ملب اضيأ مزجُيو

 «©راجلاب َنوفوي مل ءافيلّصلا موي «ْمِهِتَرْسْأو سيق نم ٌسراوُف الول ١

 .هنم لكأف هل هتعنص ماعطل ْهَتْنَج هللا لوسر تعد ةكيلُم هتدج نأ كلام نبا

 (دجاسملا) يف ملسم هجرخأو .ثيدحلا .0..مكل ٌلصألن اوموق» :لاق مث
 08/7 يئاسنلا هجرخأو .(117) ١1/ 409-1١8 هننس يف دواد ربأو 8

 يف كلام هجرخأو .ملسم ظفلب (ةأرماو ةثالث ناك اذإ «ةمامإلا باتك) يف
 .يراخبلا ظفلب سنأ نع ("908) ٠١8 (ىحضلا ةحبس عماج) يف أطوملا
 م١٠ (11584.) 110001 01 دنسملا يف دمحأ هجرخأو

 [4494/14-40 يفر .ءايلا تابثإب «يلصالف» :ظفلب (188018) "6

 دمحأ مامإلا تاياور ىلع دهاش الو ماللا نود يلصأف» ظفلب )١1900(

 .؟١7 مظانلا نبا و ١85177 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو .اهلك

 .«بطاخملل لوهجملل ينبم لعف وهو .ماللاب (هزت) عراضملا مزجل لاثم اذه

 .(تنأ) لعافلا بئانو ؛ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو
 .(ءانغتسا) ظ يف

 ؛هبحاصر الك يبنلا مداخ ءةزمح وبأ يراصنألا رضنلا نس كلام نب سنأ وه

 ١77/١. ةياهنلا ةياغ .ه١4 ةنس يفوت .اًهامس هنع ةءارقلا ىور

 .«اوحرمتف َكِلَدَم ديكر هلل ٍلْضَعب لفه 04 :ةيآلا سنوي ةروس

 ةءارق ءاتلاب (اوحرفتلف) :ةءارق نأ هيفو 7١/١ بستحملا يف ةءارقلا رظناو

 نب دمحمو ءاجر يبأو نسحلاو بعك نب يبأو نافع نب نامثعو 5# يبنلا

 فاسي نب لالهو يردحجلاو ةدائقو يملسلاو رفعج يبأر جرعألاو نيريس

 ءاتلاب (اوحرفتلف) :لاق و .دئاف نب ورمعو لضفلا نب سابعو شمعألاو
 وهو ءرمألا فرحب نوكي نأ رمألا لصأ نأ كلذو ءاهلصأ ىلع تجرخ
 1١١5/7, فاحتإلا يف امك (اوحرفيلف) ةبيغلاب نوقابلا أرقو ..«..ماللا

 -(لهذ) يورو .هلئاق ىلع فقأ ملو .بلعت هدشنأ ؛طيسبلا نم تيبلا



 رنزج  كلام نبا ةيفلا حرش
 ال "69# ْمْرَأ م ني امل الُكط لشم ءاهتخأ اّملب مزجُيو

 .الإك وأ ."'هاًووُه اَنَنَيج انرتَأ هج اًنَلَرط لثم ءنيحك ىتلاب
 .تلعف "”امل كيلع ٌتمزعك

 امهنأ عم ء(اَمْذِإ)و «ةدئازلاو ةيفانلاو ةففخملا ريغ (ْنِإ) اًمأو
 ءامثيمحو َنيأو ؛نايأو ؛ ىنمو :يأو .امهمو م .نافرح

 يضتفيو ؛نيلعف اهنم لك مزجيف عانس "هنأ عم ٠ 9 اذ

 .اباوجو اًءازج ةيناثلاو اًظرش امهنم ىلوألا ىّمست نيتلمج

 :هردص يور امك (سيفق) لدب (مرج)و (معن)و 2

 (اَرْبُص مهريغ اوناك سرارف الولو

 .(ءافيلصلا) لدب (ءاعيلصلا) :اذكو

 سبعو ةرازف ىلع نزاوهل موي يهو ؛ةبلصلا ضرألا :ءافيلصلا :تادرفملا

 .مهب ريجتسملل مهئمذب اوفوي مل :يأ ؛ريجتسملاو فيلحلا :راجلا .عجشأو
 المح اهدعب عراضملا مزج نع (مل) تلمهأ ثيح (نوفوي مل) : يف دهاشلا

 .ةرورض ليقو ؛«يفنلا ىلع ةلالدلا يف لك كارتشال ؛اهتخأ (ال) ىلع
 حرشو 8١ا/4 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ر 788/١ صئاصخلاو 47/١7 بتحملا

 يدارملاو 960١٠ ليلعلا ءافشو 117/7” دعاسملاو 48/7 شيعي نباو 77/5 ةدمعلا

 حرشو ١1/0 ينغملا تايبأ حرشو 777/7 ةنازخلاو 447/4 ينيعلاو 4

 .5/4 يئرمشألاو 7" /؟ رردلاو عمهلاو 714 ينغملا دهاوش

 .ظ يف «دمأ انظ درت ملو 017 :ةيآلا سبع ةروس )١(

 ةمل :ةيألا دوه ةروس (١؟)

 ال (الإ) ىنعمب يتلا اًملو .خسانلا نم وهس وهو (امل) لدب (الإ) ظ يف ()
 رأ (١4 اننا الم ال نت لَك نإ» :لثم .ةيمسالا ةلمجلا ىلع الإ لخدت
 .حراشلا لاثمك يضاملا ىلع

 .م نم (امو) تطقس 69

 .(ايأو) ظ يف )0(

 .(امهنأ) لصألا يف (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك2-

 لثم .ءلصألا وهو «نيعراضم امهنوك زاج 5 اناك 0

 ثدُع ذإَر9 لثم ءاّظفل نييض امو "عرشك ثني اوُهَتَي نإ»
 نك نم»ه لثم ءاًعراضم باوجلاو اًيضام 0 00
 د طرشلاو .'' ”كجهلْمَع ملا ف ِفوث ون ابانيزو ايدل ةويحلا دير

 يفق ٠ 0 معز امك ةرورضب اذه سيلو ءايضام باوجلاو

 "هل َرِفْغ اًباستحاو اًناميإ ردقلا ًةليل مقي ْنَم) '*”يراخبلا

 مم. :ةبآلا لافنألا ةروس )١(

 ؛«لبقتسم امهانعمف : ضام امهظفل ناك نإو م :ةيآلا ءارسإلا ةروس (؟)
 00 وأ اطرش البقتسم يضاملا بلقت طرشلا تاودأف

 ١5 :ةيآلا دوه ةروس (9)
 فئمملاو ءارقلا بهذمو ؛ةرورضلاب روهمجلا هصخو# :ينومشألا لاق (4)

 .ثيدحلا ركذو .'عيحصلا وهو ؛رايتخالا يف هزاوج

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم وه يراخبلاو .حيحصلا عماجلا ينعي (4)

 اًوحن عمج ؛ةريزجلاو رصمو ماشلاو قارعلا نيب لقنت هللا دبع وبأ ؛ةريغملا

 .حيحصلا عماجلا هل ؛هب قثو ام اهنم راتخخا ؛ثيدح )50٠٠0٠( نم
 ,.(ه194-101) ةنس نيب شاع .اهريغو ؛درفملا بدالاو ؛ءافعضلاو

 6/5 مالعألا

 هدروأ امك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .ةهبنذ نم مدقت ام١ :ثيدحلا مامت (1)

 حرش رظنا 157/١. (ناميإلا باتك) نم (ردقلا ةليل مايق باب) يف حراشلا

 596 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١5 حيضوتلا دهاوشو ١0457 ةيفاشلا ةيفاكلا
 .149477-445 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو

 يف دواد وبأ و 50/١" (موصلا باتك) يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 باتك) يف هننس يف يئاسنلا هجرحخأو ؛ماص نم» ظفلب (171) ٠١5/7 هننس

 نع 1908/4و 9١ا ١04- /4 (اًباستحا هماصو ناضمر ماق نم باوث ؛مايصلا

 .1١..ردقلا ةليل ماق نم# :ظفلبو ٠٠ ناضمر ماق نم» :تاياورب ةشئاع
 - !ةريره يبأ نع (187) 08/7 (موصلا باتك) يف يذمرتلا هجرخأو



 -< كلام نبا ةيفلأ حرش

 كَماقَم ْمُقَي ىتم ٌفيِسأ لجر ركب '''ابأ َّنإ) انيقِو ةشئاع ُتلاقو

 رعاشلا لاقو ''”ٌّقر

 ؟9اباهرإ ءادعألا سُمنأ مالم اولِصنْنإو ؛مُكانلصو اًثومرصن نإ -

(01) 

 قرف

 ,ٌنسح ءافلا نم يراعلا ءازجلا ٌعْفَر يضاملا طرشلا دعبو

 باب .موصلا باتك) يفو ؛ .٠ هل رفغ...ماق نمو ...ناضمر ماص نس»
 ماق نم» : ظفلب ةريره يبأ نع )8١8( 17 -177 /* (ناضمر مايق يف بيغرتلا

 44 أطوملا يف كلام هجرخخأو ةهبلذ نم مدقت ام هلرفغ اباستحاو اناميإ ناضمر

 يف دمحأ هجرخأ اذكو ..١..هل رفغ ...ناضمر ماق نما :ةريره يبأ نع )١45(

 :477 :408/10و 477 407 /؟ اهنم عضارم ةرشع يف ةريره يبأ نع دنسملا

 الر 8/١" ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا !ذكو (ماص نمو ؛ماق نم) ظافلأب مك

 .ةاحنلا هدروأ امل (ماص نم)و (ماف نم) تاياور ىلع دهاش

 .(يبأ) ظ يف
 تايآ هتوخإو فسوي يف ناك دقل :ىلاعت هللا لرق باب) يف يراخبلا هجرخأ

 يرُم١ :اهل لاف دقي يبنلا نأ انج ةشئاع نع :همامتب وهو 2747 / (نيلئاسلل

 داعف ؛ٌقر كماقم مقي ىتم فيسأ لجر هنإ :تلاق «سائلاب يلصي ركب ابأ
 ء«فسوي بحاوص َنُكنإ) :ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف لاقف :ةبعُش لاق ؛ثداعف
 40# ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١4 حيضرتلا دهاوش رظناو .«ركب ابأ اورم

 طرشلا لعف نأ يف نباسلا ثيدحلاك وهو .44 ةفحتلا حرش دهارش حرشو

 .ضام (ٌقر) هباوجو عراضم (مقي)

 .هريغو ينج نبا هدشنأ ينيعلا لاقو .هلئاق ىلع فقأ ملو ءطيسبلا نم تيبلا
 هباوجو اًعراضم طرشلا لعف ءاج ثيح (وكانلصو انومرصت نإ) :يف دهاشلا

 اًرعش ةريثك كلذ دهاوشو (متالم ءاولصت نإ) يف كلذ لثم :لاقيو .اًيضام

 نبا دروأ دقن ةيرعش ةرورض سيلو ؛نيفيرشلا نيثيدحلا يف قبس امك اًرئنو
 .دهارش ةدع حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش يف كلام

 ينيعلاو 79/7 مظانلا نباو 7 حيضوتلا دهاوشو ١685 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 .17/4 ينومشألاو 75/7 رردلاو 7 عمهلاو 4



 تتتنل تالاتنط ك2
 هلوقك

 ”هرَح الو ىلام ''ٌبئاغ ال ٌلوقي ٍةلأسم موي ليلخ هاتأ ْنِإ''”و -4

 هلرقك « نسحأ همرجو

 ريغؤن تاذارودص اوفشُي كيلع اوردن نإ موفلا ن , الوسر تسد - 41/١ (4) .ء: جن“ 0 0 ا

 هلرقك ءتيعض عراضم ظرشلا ثيح باوجلا ٌعفرو

 .ظ نم واولا تطقس )١(
 .(ٌبيع) ظ يف (؟)

 .يرملا نائس نب مره حدم يف ةديصق نم ريهزل طيسبلا نم تيبلا (*)
 اًعراضم هنوكل اًباوج عفاولا (لوقي) عفر ثبح (لوقي ...هاتأ نإ) :يف دهاشلا

 طرشلا فرح نأب كلذ اوللعو .زئاج اذهو ءاّيضام طرشلاو ءافلاب نرتقم ريغ
 .باوجلا نم ءافلا فذح ىلع ردقي :دربملا لاقو .يضاملا هلعف يف لمعي مل

 .ل1 /؟

 ١4/١ لماكلاو 7١/5 بضتقملاو 4577/١ ملعألاو هيوبيسو ١٠١0 ناريدلا

 ةدمعلا حرشو ١048 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 111 ةرصبتلاو 18 /75 بستحملاو

 ,94817 ليلعلا ءافشو "45 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١١5 يئابملا فصرو "07

 ينيملاو 79 مظانلا نباو 585/4 يدارملاو ١9١ /# دعاسملاو 7

 .584/5 و 4758/1 رحبلاو 808 ةفحتلا حرش دهارش حرشو 784

 وجهيو «هللا دبع نب ديزي اهب دمي ةديصق نم قدزرفلل طيسبلا نم تيبلا (4)

 (...نأب لإ تسد) :يورو .بلهملا نب ديزي
 باوجلاو اًيضام طرشلا لعف ءاج دقف (اوفشي ...اوردق نإ): يف دهاشلا

 .باوجلا يف لصألا ىلع اًموزجم اًعراضم
 ١5484 .1686 ةيفاشلا ةيفاكلا مرشو ال ١/ ملعألاو هيوبيسو 5١7 ناويدلا

 لال /؟ رردلاو "+ /؟ عمهلاو ١594/9 دعابملاو لالا ةدمعلا حرش و

 .4 م8 (رغو) ناسللاو



 - يي كلام نبا ةيفلأ حرش

 "'عرصت كوخأ ْعرصُي ْنِإ َكْنِإ ٌعرقأاي سباح نب عرقأ اي س0

 ْنإل اًطرش هلعج حلصي ال باوج لك اًبوجو ءافلاب ْنرقاو
 ريَح َوهَف أوهنَت نإرإ9» لثم ؛ةيمسا ةلمج هنوكل ؛ اهتاوخأو
 00000 لثم ءبلط َتاذ ًةيلعف وأ ."045ل

 اًدلوو الام كنه ّنَقَأ أنأ نَرَث نإإ» ا ا

 مَسْنِج ْنِإَرِط را دبس ف هي انووتمرر اذ« سعف 9
 2 5 : نإ9 نيك وأ , 7س هلسُمف نم 0 4 ّش فو 1

 هلوقك ءاهتخأ امب وأ "”6 مهل هللا رفغي نلف ''”[ةرم نيعبس] مهل

 .يلجيلا هللا دبع نب ريرج وأ ؛يلجبلا مراثخ نب ورمعل ءزجر نم ناتيبلا )١(
 الك نأ عم طرشلا باوج مزجي مل ثيح (ٌعرصت ...عرصي نإ) :يف دهاشلا

 .ةينلا يف باوجلا ميدقت ىلع ملعألا دنع رهو .عراضم بارجلاو لعفلا نم
 دق طرشلا فرح نال ؛رعشلا ةرورض نم اذهو ؛ىنعملا يف باوجلا هنمضتو
 .ءافلا ةدارإ ىلع دربملا دنعر .رخآلا مزجي نأ همكحف .لرألا مزج

 ةدمعلا حرشو ١54٠ ةيفاشلا حرشو الا ١/ بضتفملاو 4757/١ ملعألاو هبوبيس

 84/١ يرجشلا نبا يلامأو 4١7/١ ةرصبتلاو 18 /؟ ةيفاكلا حرشو 4

 دعاسملاو 7197 مظانلا نباو ؟49/4 يدارملاو 5906 ةيدرولا ةفحتلا حرشو

 حرشو 7417 745/7 ةنازخلاو 4١/4 ينيعلاو 481 ليلعلا ءافشو “١44
 ,الال ١/ رردلاو 5١/7 عمهلاو 505 ةفحتلا حرش دهاوش

 .خسانلا نم أطخ (مهل) ظ يف 2014 :ةيآلا لافنألا ةروس (؟)

 51١ :ةيألا لافنألا ةروس (9)

 1٠ .ا"4 :ناتيآلا فهكلا ةروس (4)
 ؟8 :ةيآلا ةبوتلا ةروس (6)
 .(لثم) ةدايز ظ يف (9)

 .خسنلا عيمج نم [] نيسوقلا نيب ام طقس (0)

 .اهنم تسيلو ؛ةيآلا لوأ واو ةدايز ظ يفو 4٠: :ةيآلا ةبوتلا ةروس (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش <

 رهو و ع

 (”يدعب مكذو ماَيالا ريغ اَمف اًهلهأو ٍدالب نم ُرّيْغتي نإو - ا

 اددق ناو" ”ميه أ َقَرَس دقف فر نإ» لثم اظفل دقب وأ

 هلوقك ءامّترب وأ 04كم ل نب د ةشبيَق كك نإ لطم

 اةوفو ٍدوفّولا دعب هب َماقأ اَمَبَرف ءانِفلا روجهم 'سْمُينإف -!ا*

 دهاوش مرش يف يدادخبلا هاورو .هلئاق ىلع فئأ ملو «ليوطلا نم تيبلا )١(

 فيرحت رهو :؛(يدعب) خسنلا ضعب يف يورو :لاقو (يدنع) ةفحتلا حرش
 كلام نبا ةياورو .ةدمعلا حرش يف كلام نبا هاور كلذكو .خسانلا نم

 .ىنعملل تضنأ يدادغبلاو

 (ام) ب اًيفنم طرشلا باوج ءاج دقف (رّيغ امف ...ريغتي نإ) :يف دهاشلا

 .طرشلل العف حلصب ال ثيح اًبوجو ةطبارلا ءافلا هتقحلف
 حرشو ؟"١4ةيدررلا ةفحتلا حرشو 485 ليلعلا ءافشر 0١" ةدمعلا حرش

 .484 ةفحتلا حرش دهاوش

 لال :ةيآلا فسوي ةروس (؟)

 .تقدص دفف ريدقتلا 5١ :ةيآلا فسوي ةروس (*)
 .(هب ماقأ) :دعب هلوقل بسانم ريغ وهو .(سمت) م و لصألا يف (؛4)
 ءاطع يبأل تبسن ؛مامت يبأ ةسامح يف تايبأ ةعبرأ دحأ ؛ليوطلا نم تيبلا (8)

 ناكو ؛يرازفلا ةريبه نب ديزي ءاثر يف «ينابيشلا ةدئاز نب نعمل و .يدنسلا

 يسابعلا حافسلا هلتق

 طرشلا باوجب ءافلا تلصتا ثيح (ماقأ امبرف 20سمي نإ) :يف دهاشلا

 .طرشلل العف حلصي دعي ملف (امبر) ب هقبسل اًبوجو

 كلذو ؛(ماقأ امبرو) ةراتخملا ةياورلا# :ةسامحلا حرش يف يقوزرملا لاقو

 ىلع دعبت مل كنإف) هباوج (ءانفلا ررجهم سمي نإف) :هلوق يف طرشلا باوج نأ

 48٠١-24١7 /؟ ؟لاحلا نايب (ماقأ امبرو) ريصيو ؛هدعب يذلا تيبلا يف (دهعتم

 حرش رظناو .ةاحنلا هدروي ام ىلع تيبلا يف دهاشال ةياورلا هذه ىلعرو

 3 .437 ةفصتلا حرش دهاوش



 -20 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوق اّمأف

 '"نالْثِم هللا دنع ٌرشلاب ٌرشلاو اًهْركشب هللا تانسحلا لفي نم - 14

 هلوقر

 "مدان ةمالسلا لوط ىلع '''ىفلُبس ىّرهلاو ّيغلل دافني ْلَري ال ْنَمو 0

 دهاوش حرشو 4١ ةيدرولا ةفحتلا حرشو 878 دصتقملاو 58١ ةدمعلا حرش

 ؛الا/ ١/ رحبلاو 187/7 رئاظنلاو ءابشألاو ١77/4 ةئازخلاو 186 ةفحتلا حرش
 ,؟١/75 يلاقلا يلامأو اال ءارعشلاو رعشلاو 581 مامت يبأ ةسامحو

 ين سيلو ؛نمحرلا دبع هنبال :ليقو .ءناسحل :ليق .طيسبلا نم تيبلا )١(

 نبا يلامأ يفو .عونصم :ليقو .كلام نب بعكل :ليقو .عوبطملا امهرعش
 .(نالثم) لدب (نايس) يرجشلا

 ةلمج طرشلا بارج عقو ثيح (اهركشي هللا ...لعفب نم) :يف دهاشلا

 .اهركشي هللاف : لصالاو .ةرورض ءافلاب نرتقي ملو ؛ةيمسا

 بضتقملاو ١7ا/ رداونلاو 408 0/١*4. ملعألاو هيوبيسو 588 بعك ناويد
 ةرصبتلاو 550 .564 ةعانصلا رسو ١88 يناوريقلل رعشلا رئارضو ال7 /؟

 صئاصخلاو 147/١ بستحملاو 18419 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 0١
 ةيدرولا ةفحتلا حرشو "1.7946 44/١: يرجشلا نبا يلامأو 881"

 مظانلا نباو 56١/4 يدارملاو ١479/7 دعاسملاو 405 ليلعلا ءافشو 547

 حرشو 4448 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 0” ينغملاو 17/4 ينيعلاو 4

 ,585 198/١ يطريسلل ينغملا دهاوش

 .(ىقبيس) ظ يف (؟)

 .(لزي مل نمو) :يورر .هلئاق ىلع فنأ ملو ؛ليوطعلا نم ثيبلا (9)

 ؛نيسلاب الصتم طرشلا باوج عقو ثيح (ىفليس ...لزي ال نم) :يف دهاشلا

 ,ىفليسف : لصالاو .ةرورضلل ةطبارلا ءافلا تفذحو

 471/4 ينيعلاو "4! ةيدرولا ةفحتلا حرشو 1١4 مظانلا نباو 1944 ةيفاشلا ةيناكلا

 .١18/؟ حيرصتلا حرشو 7١/4 ينومشألاو 49٠ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش 620 _

 .عونصم لوألا ليفو ؛ةرورضف

 يق لوقو '١'هنْويرمك مك َمهوُتمَطأ ْنإَرط :ىلاعت هلوق اَمأو

 .ردانف ""'اهب غتمتسا

 ءافلا قحلت مل ثيح (...مكنإ) يف دهاشلا ١5١. :ةيألا ماعنألا ةروس )١(

 .رمهان كلذو «ةيمسا ةلمج هنأ عم طرشلا باوج

 (عتمتسا) يف ءافلا فذحب وحنلا ءاملع نم هب دهشتسا نم هدروأ اذكه (1)

 حلصي ال يذلا طرشلا باوج نم ردان ءافلا فذح نأ ىلع كلذب اودهشثتساو

 844 ةيدرولا ةفحتلا حرشو ١77 حيضرتلا دهاوش .رمأ لعف انه هنأل ؛اًطرش

 1١/5,. يئومشألاو 44١ ةفحتلا دهارش حرشو

 (ةطقللا باتك) يف يراخبلا رظنا (عثمتساف) ءافلاب هتتيثأ دقن ثيدحلا بتك امأ

 77/١7 اضيأ (ةطقنلا باتك) يف يوونلا حرش عم ملسمو 7057 /؟

 يف 148 - 547/ يذمرتلاو ,7756 -758/5 هنئس يف دواد وبأ جرخأو

 ةدع يف (منغلاو لبإلا ةلاضو ةطقللا يف ءاج ام باب ءماكحألا باتك)
 هجرخأو )١540(. 8790 -6"82أطوملا يف كلام هجرخأو .ثيداحأ

 5045 7861086 10514) ما" .مالال ,ها"ا (ةطقللا باتك) يف ةجام نبا

 فالتخاب 2707/1١ نابلب نب بيترتب ناّبح نبا حيحص يف اذكو ©2407

 .اهيف دهاش الف ءافلا تبثت اهلكو ظافلألا ضعب يف

 يف الإ دهاشلا اهيف سيل اعضوم )١5( رشع ةتس يف هدروأ دقف دمحأ امأ

 اي لاق ...) :لاق دلاخ نب ديز نع )1١90( 55! - 737/78 ةياور

 اهءاكو َر اهءاعو ملعا» :لاق ؟اهتدجو اذإ قرولا يف لوقت ام هللا لوسر

 وأ .كل يهف الإو .هيلإ اهعفداف اهبحاص ءاج نإف ؛ةنس اهفرع مث ءاهددعو
 يهف الإو ؛هيلإ اهعفداف .لاق ةدحاو ةياور يف نيظفلب ءاج (.«اهب عئمتسا

 ظفل يف كش يوارلا نأك (اهب عتمتسا) نم ءافلا فذحف .«اهب متمتساوأ .كل
 ةاهعنداف# ةياررب داهشتسالا ةاحنللو ِةيقَْي لوسرلا



 - يت للام نبا ةيفلأ حرش

 نإ :وحن ءةيمسالا ةلمجلا يف ةأجافملا اذإ ءافلا ماقم موقيو
 معبأ بم ل ان ع قمم نر ىلاعت لاق «ةأفاكم انل اذِإ ْدَحَت

 <« ه1 (1) يب هم
 ظفللا ّيضام ناك وأ ؛ملب نرُقو ةيطرشلل باوجلا حلص ْنِإف

 ةأيطحلا لوقك .ءافلا نع يرع «اميرو دق نع اًدّرجم

 "''هيفشب ٍهِتأت مل ِهِلام ىلإ وعينص يف هتأت نإ ىّتف كاذو -5
 .مسرغ ع (4) رثس + 0 20

 ءاهب نرمي دفو 4 كيشنأل ركنسح 2 رمسيس أ نإ»> هلوقكو

 (*”يداَتلأ يف ههه رار 1 كيلا ع سو لثم

 نأ زاح (آل) ةعفاوأ .اًدّرجم يوي وسم

 هع ٌنمو# لثم ٠ .عفر ءافلاب نرتقا َنِإَف ءاهب نرتقي نأو ءاهنم ىرْعَي
 مصرع صر «رب مرا سا ص رع جرم مسرع عم 69 ُ يم ريل

 , يباب الق ُبيْزُم ٌرْهَو تحيل ني ْلَمْعَي مرط ''« هني هلأ ميد

 نضأ :ةيآلا مورلا ةروش (10)

 امل اهيلع دهاش الو (هتأت ال) :ناويدلا ةياورو .ةأيطحلل ليوطلا نم تيبلا (5)

 .حراشلا هدروأ

 (هنأت) طرشلا باوجب ءافلا نرتقت مل ثيح (هتأت مل ...هتأت نإ) :يف دهاشلا

 كئديح زوجي الو ءاهب موزجم وهف (مل) ب قبسو طرشلل حلاص هنأل ؛ةيئاثلا
 ,؟7'80 ةدمعلا حرشو ٠" ناويدلا .باوجلا لعف ىلع ءافلا لوخد

 .(ىلاعت) ةدايز ظ يف (9)

 اًمضام باوجلا ءاج دقف ؛ةيناثلا (متنسحأ) دهاشلا ا :ةيآلا ءارسإلا ةروس عدلا

 .زئاج كلذو . ةطبارلا ءافلا هقحصلت مل اذلو ءامبرو دق نم اًدرجم

 اًدرجم اًيضام باوجلا ءاج دقف (تبكف) دهاشلا 4٠ :ةيآلا لمنلا ةروس (©)
 .اضيأ زئاج كلذو .ةطبارلا ءافلا هقحل دقو ءامبرو دق نم

 ه :ةيألا ةدئاملا ةروس (5)

 ١١7 :ةيآلا هلع ةروس (ا/)



 كلام نبأ ةيغشلأ حرش <20

 14 م لس و سس ىلا مَ 5 ايمو دع

 لثم مزج يِرَع نإو هدم مكبصت نإو ْمُهْؤَش ةسح مكسسمم نإ#
 "74 ايت , ل سا

 باوجلا دعب نم واولاب وأ ءافلاب نرتقا نإ عراضملا لعفلاو

 مزجي ءاذإ باوجو يفنلا باوج ريغ ءافلاب نورقملا وأ '' موزجملا
 هلاثم نأ رامضإب بصنيو ءائانثتسا عفرُيو ؛ٌلحم وأ ٍظفل ىلع اًفطع
 017 مكبس 0 0 ْمكِِشأ 2 ام أوه نإو# :موزجملا دعب

 همزجو :''””رماع نباو ٌمصاع عُّرِنْمَمَت عفر "04:15

 وق نم "”(ذحأن) هلغمو , "سايح نبا هيصنو «2*نرقال
 ُمارحلا ٌدلبلاو .سانلا ٌعيبر ككلهي سوباق وبأ ُكِلهي ْنِإف - 47

 )١( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ١؟١

 .(مزجملا) م يف (؟)
 784 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (*)

 وبأو مصاعو رماع نبا 7/5 رشنلا و 12١/١ فاحتإلا يف امك عفرلاب أرق (4)

 نايبلاو 127 تاءارقلا ةجح رظناو .فائثتسالا ىلع كلذو .بوقعيو رفعج
 185/١, نآرقلا بارعإ بيرغ يف

 يف ماشلا لهأ مامإ ءيبصحيلا ديزي نب رماع نب هللا دبعوه رماع نباو
 نيب شاع .ريثك نلخ هلع ذخأو ؛هريغو ءادردلا يبأ نع ةءارقلا ذخأ «ةءارقلا
 .47 ١/ ةياهنلا ةياغ (.ه8١١ - م) ةنس

 .ةقباسلا عجارملا ,يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأو ريثك نباو عفان ةءارق يهو (4)

 ,«بصنلاب ةويح وبأو جرعالاو سابع نبا أرقو» :"55 /؟ رحبلا يف لاق (1)
 نمل َرْفْعَبَف 09 0 مكب أرق مهضعب نأ انغلبو» 4/١ هيوبيس 00

 نبأ مسي ملو ؛.(بذعيو رفغي) نيلعفلا حتفب ينعي ««ذاَكَي م ا

 يف ةيوق تسيل ةءارقلا هذهو» :نآرقلا بارعإ بيرغ يف لاقو نيا
 145/١. .«بصنلا فعض ءازجلا طرشلا ىفوتسا اذإ هنأل ؛سايقلا

 .(ذخؤي) ظا يف (0)



 "”ةانس 2 نسل رهظل ا ٌبَجأ 0 شيع بانؤب هدعب او

 رهف هرَمَمْلا اَموُنَْيَو اهوُفحُت نإو» :ءافلاب نورقملا دعب هلاثمو
 ف م هرم ل

 0 ا ا « مكحبَع ٌرْيَكُيَو 2 راخ

 ولو «'*”مصاعو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا هعفرو 0

 .بوصنملا باوجلا اضيأ ءافلاب نورقملا انلوق تحت 0

 ني أو ند بو لل كِإ بأ الزلط ىلاعت هلوقك
 عفر ولو .(نكأو) ''"نوقابلاو (نوكأو) ورمع وبأف "”َنِصِلَّصل

 .(موق) ظ يف )١(

 ثراحلا نب نامعنلا حدم يف ينايبذلا ةغبانلا امهلاق ؛رفاولا نم ناتيبلا (؟)

 .(دلبلا) لدب (رهشلاو) يورو .رغصألا
 ىلع (ذخأن) عراضملا واولاب فطع دقف (ذخأنو ....ميبر ُكلهي ...) :يف دهاشلا

 .ةقباسلا ةيآلاك .بصنلاو عفرلاو مزجلا هيف زاجف موزجملا طرشلا باوج
 يئاعمو ١94/5 بضتقملاو ٠١٠١/١ ملعألاو هيوبيسو ١١1.1٠8 ناريدلا

 فين مظانلا نب راو ١6١5 ةيفاشلا ةيفاكلا و ”88 ةدمعلا حرشو 78 / نآرقلا

 ينيعلاو 194/١ فاصنإلاو 47/56 شيعي نباو 7١/١ يرجشلا نبا يلامأو

 رردلاو ١١/5 رئاظنلاو هابشألاو اضرع 51١/7" ةنازخلاو 4"4 /4 و هالور/#

 56-7551 /5 ر 45/١” رحبلاو اضرع 6*1 /؟

 ١9/١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (9)

 رماع نبا أرقا 0007 455/١., فاحتإلا يف ةءارقلا رظنا (5)

 يئاسكلا ةزمحو نايئدملا أرقو ؛نونلاب نوقابلا أرقو ؛(رفكي) ءايلاب صفحو

 .'اهعفرب نوقابلا أرقو ءءارلا مزجب فلخو
 .ظ يف (نيحلاصلا نم) درت ملو 0١٠١ :ةيآلا نوقفانملا ةروس (©)

 ,لا١ تاءارفلا ةجحو "887/7 رشنلا (5)
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 ,ةيبرعلا يف زاجل

 وحن '''تيبلا لدب خيشلا لاق ولو
 افب وأ ٍواوب َرْلُثلا ِتْلَنَف ىفتنا امو اذإ ريغ ْبجُت ْنإو

 ْنإَو) :يلوقب هنع رّبَعُملا باوجلا ظفل ّنإف ؛ لمكأ ناكل
 4رْيَكْبَو» يَ ٌرهث» هتحت لخديو ءءازجلا ظفل نم ٌّمعأ (ْبِحُن

 .نيتبآلا «ْأرٍَل ؟قَّدَصْأؤو
 (اذإ) باوج دعب ءاج ام (ىفتنا امو اذإ ريغ) يلوق ٌحِرْحُيو

 انيتأت ام وحن :؛يفنلا باوجو ءمنمت الف َتلِئس اذإ وحن

 .انثدحتف

 دنع مشب اذكو ءواولاوأ ءافلاب نرُق اذإ بصنو مزج عراضمللو
 طرشلا نيب مقو يأ :نيتلمجلاب َفيْتْكَأ اذإ هلك اذه .نييفوكلا
 ينتأت ْنِإ هلوف نع ليلخلا تلأسو» :هيوبيس لاق .ءازجلاو

 اذه لاقف "'كنذحأ ينّتدحنو ينتأت نإو] ءكثّدحأ ينّددحتف

 هلوق بصنلل دهشيو .؛”'مزجلا هجولاو زوجي

 )١( ةيفلألا يف هلوق ينعي 08:

 ُنِمُق ثيلثتب واول' وأ افلاب نرتقي نإ ازجلا دعب نم لعفلاو
 .ظ نم طقس [] نيسوملا نيب ام (؟)

 .؟هجولا مزجلاو» هيف يذلا و .447 ١/ هيوبيس (')



 7'2ٍقِلْرَت ضرألا ىوتسُم يف اهتبْيَف ةّنيمطم ُهلِجِر ْمُدَقُي ال ْنَمو -
 ةلرَتَ

 ")اًمضه الو ماقأ ام املظ َشخب الو هِرْؤُل مضخي ةذعيو ان ُبرتقي نمو م4

 7 3 نموه : قل يقلل ةءارق (مث) يف نييفوكلل دهشيو

 .ةديصقلا يف هنباو كرتشا هنإ :ليفو .بعك هئبال وأ ريهزل ليوطلا نم تيبلا )١(
 لعفلا نأ ىلع حراشلا هدروأ (قلزت ...اهتبئيف ...ُمَّدقي ال نمو) :يف دهاشلا

 ةفطاعلا ءافلا دعب ةردقم نأب بصنف هباوجو طرشلا لعف نيب عقو (تبئي)
 يفنم طرشلا لعف نأ هب داهشتسالا ىلع ذخؤيو .ءازجلاو طرشلا نيب هعونول

 مدعل يتآلا دهاشلا دروأ هلعلو .هريغو طرشلا عم بصني يفنلا باوجو الب

 ىلع دهشتسي الو» :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاق .هبلع كلذ دورو

 نأل» :لاقو :تيبلا دروأو:.رعاشلا لورق نم هيوبيس هدشنأ امب ةلأسملا هذه

 ءاهريغو ةازاجم يف بصنُي يفنلا باوجو ؛يفنم ءافلا ىلع مدقتملا لعفلا

 :يثآلا دهاشلا دروأو ١5١:5- ١١١9 .«رعاشلا لوقب دهشتسي امنإو

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 77/١5 بضتقملاو 147/١ ملعألاو هيوبيسو 15+ ريهز ناويد
 ,771/ /* رحبلاو ٠١1١/7 دعاسملاو 450 ليلعلا ءافشر 5١” ةدمعلا حرشو 7

 .هلاق نم ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (5)

 نأب (عضخي) لعفلا بصن ثيح (هوؤن عضخيو ...برتفي نم) :يف دهاشلا
 .مزجلا هيف زوجيو .ءازجلاو طرشلا نيب هعوقول ةفطاعلا واولا دعب ةردقم

 ينغملاو ؟ا!/6 مظانلا نباو71١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5١" ةدمعلا حرش
 دهاوش حرشو 4714/4 ينيعلاو 747/7 ليقع نباو 9474 ليلعلا ءافش و 7
 .18/4 ينومشألاو 877 /* رصبلاو 10١ ينغملا

 يف امك ةءارقلاف ؛خسنلا يف أطخ هلعلو .(نيسحلا) خسنلا عيمج يف (*)
 ةيهلإلا تاحوتفلاو ١١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 17 ١98/١- بستحملا

 ١ حيبنو ؛نسحلا يبأ نب نسحلل رحبلا يفو ء«يرصبلا نسحلل ١/8

 .8؟ا/ /" حارجلاو



 تسسلم تر
 هححصو خيشلا هركذ '7ُّتَوْلأ هندي مث ءيُسَرو هلأ َلِإ اَرجاَهُم دي

 ."7تيبلا لدب لوقيف ءاهيف هركذ هنكمُي ناكو ؛2“'”ةصالخلا ريغ ىف

 َر ل

 افيّتْكا نيتلمجلاب ْنِإ ْمُثو افواًواو يليام ب صنا وأ مزجاو

 هقفاوي ام طرشلا ةادأ ىلع مّدقت باوج نع ينغُي طرشلاو“'"]
 0 ير ةممورز دع ررل ال

 « تياعلف نك نإ كتم اورصناو هدارح» لشم « 2

 مص وييز 9 و #]#خآ

 نإروو هلثمو ؛«ةرسح هيلع كسفن تبهذ ةتمتت ةيا 4 هيَ هوس هل اير نمنأ»# لثم :ىنعملا مِهُف نإ هريغ يف اًراوجر

 امش. :ضرألا قا اكن وست نأ تطتشا نإ يسارع َكْيلَع ريك نك

 77 لا لي 4 ريب مُييتاتَك ءكمكلا ىف

 دهاشلاو (هللا ىلع هرجأ عقو دقف) طرشلا باوج 5٠١١ :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(

 (جرخي) طرشلا نيب هعوقول مث دعب ةرمضم نأب (كردي) لعفلا بصن
 .(عقو دقف) باوجلاو

 /١191, ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5١" ةدمعلا حرش (؟)

 :04 ةيفلألا يف كنام نبا تيب ينعي (*)
 اًنِيُْثكا نيبعلمجلاب نإ واو وأ اف ّرثإ لمفل بصن وأ مزجو

 .مزجلا عوضوم ةياهن ىتح انه نم م ةروص نم طقس (4)

 بضتقملا رظنا .باوجلا وه مدقتملا نأ نوري نويفوكلاو .نييرصبلا بهذم اذه (6)

 .١1/؟ عمهلاو 1777/7؟ فاصنإلاو 9459-911 ليلعلا ءافشو 58/7

 .هرقرحف نيلعاف متنك نإ :ملعأ هللاو ريدقتلاو .58 :ةيآلا ءايبنألا ةروس ()

 .بجاو لئنيح فذحلاو
 قفاوي امب طرشلا قبسي ملو باوجلا مهف اذإ ينعي .4 :ةيأآلا رطافق ةروس (0)

 .زئاج باوجلا فذحف ؛هائعم

 86# :ةيألا ماعتألا ةروس (4)
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 069 نديمك َىَكإَف ٌةَميبَو سر َّنِإ اًرثما ندا َىداَبهَب لثم

 يايإف ضرأ يف يل ”ةدابعلا يف اوصلخُت ْنأ ّتأَتَي مل ْنِإف :ريدقتلا
 اردارأ نإ :ريدقتلا "*هُنَوْلأ وه ُهئأَنط هلثمو ؛نودبعا اهريغ يف

 ءًاليلق (ْنإ) تيقب نإ هنع ينغُيو .يلولا وه هللاف ٌقحب ةايلوأ

 هلوقك

 (4)اًرُغَر اَنَمَر اهب انّْشع دقف اّلإو ىَنُملا سحأ نكت اًمح نكت نإ ىنُم

 هلوقك (ْنِإ) ىلع ٌراصتق الا“ ردنو

 ("ْنِإَو ُثلاق اًمِدْعُم اًريقف ناك ْنإو ىَمْلَس اي ُمَملا ٌتانب ُتلاق ١-

 .خسانلا نم أطخ وهو ةيآلا لوأ (لق) ةدايز ظ يف 07 :ةيآلا توبكنعلا ةروس )١(

 .ءانتبثأ ام باوصلا لعلو .(ةدابعلاب يف) ل يفو (ةدابعلاب) لصألا يف (؟)

 .ظ نم ءافلا تطقسو .4:ةيآلا ىروشلا ةروس (*)

 لجرل :ليقو «ينايبذلا دربأ نب حامرلا همساو ؛ةدايم نبال ليوطلا نم تيبلا (4)

 .يلاقلا يلع وبأ لاق هبو «ةدايم نبا رعش تاقحلم يف امك ثراحلا ينب نم

 تيقبو الب يفنملا طرشلا لعف فذح ثيح (انشع دقف الإو) :يف دهاشلا

 اًئمز اهب انشع دقف نكت الإو :ريدقتلاو (انشه دقف) طرشلا باوجو (نإ)

 .ادغر

 ٠١. 17 /” يلامألا ليذو 754 ةدمعلا حرشو ١46 ةدايم نبا رعش تاقحلم

 .ظ نم لصولا ةزمه تطقس (0)

 (ىليل) :يورو .(معلا) لدب (يحلا) يورو .؛ةبؤر هلاق زجر نم ناتيبلا )١(

 .نيعضوملا يف (ىملس) لدب (ىدعس)و
 ءهباوجو طرشلا لعف فذح دقف ؛يناثلا تيبلا رخآ (نإو) :يف دهاشلا

 - .هتيضر امدعم اًريَمَْف ناك نإو :ريدقتلاو
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 .هئيضر اًمِدعُم اًريقف ناك ْنإو يأ

 ءايقنم وأ ماللا وأ نات اًدّكْؤُم اناوج نحت مسقلا نؤكلو

 مسقو ظرتش عمتجا اذإف ؛ءامرزجم وأ ءافلاب اًنورقم اباوج طرشلاو

 00 باوج فذحاف ءربخ وذ امهمّدقتي ُملو ءٌرَْدَمُم وأ ةوجوم

 سبأ َدِهَج هناي اونَسنأَوِؤ عقلا زب رمت رجلا اقوا ؛ انمدهتم

 0 هين م ايد هلام 16 و 0
 كلوق مسقلا رخأت لاثمو 0 «نرِسَحْلا 2 رم نيكل ان 2 ٌرفغو

 .موقأ نلف هللاو ُمقت نإو 0

 ءرخأت وأ مدقت طرشلا رامتغا حجر ربخ وذ امهمدقت نإو

 رابتعا حجر ؛؟'امّبَرو "'مزجلاب .كُمركي ْمقي نإ هللاو ديز لاقّيف

 795 مظانلا نباو ١51١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١85 ناويدلا تاقحلم
 45؟ ليلعلا ءافشو 544 ىنغملاو "١7١/7 دعاسملاو 7/١ برقملاو

 حرشو 50/8 ةنازخلاو 555/4 و ٠١4/١ ينيعلاو 794/4 يدارملاو
 عمهلاو 485 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو ال/8 يدادغبلل ينغملا تايبأ

 .55/4 و 9/١" ينومشألاو ٠١6 ءاله /؟رردلاو 5/7“ 8٠١

 مسقلل اًباوج عقو ثيح (َنئمؤيل) :دهاشلاو ١١9 :ةيآلا ماعنألا ةروس )١(

 باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو (مهتءاج نإ) طرشلا ىلع همدقتل

 .نرنلاب دكأو ماللا هب تلصتا يذلا .مسقلا
 اًباوج عقو ثيح (ننركنل) :يف دهاشلاو 4 :ةيآلا فارعألا ةروس (6)

 طرشلا باوجو .(نئل) يف ماللاب هل أطوملا طرشلا ىلع همدقتل مسقلل

 الصتم ءاج يذلا مسقلا باوج هيلع لد هرسخن :هريدقت فوذحم رخأتملا

 نوئلا ادكوم «ماللاب
 .(مزجب) ظا يف رف

 .ظ نم (امبر) ءار طقس (4)
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 .ربخ وذ هيلع مدقتي مل نإو قباسلا مسقلا رابتعا ىلع طرشلا

 هلوقك
 اهْباكسنا هيدي ىَنِمُي يف ثيغلا نم ٍةعفَدب الب ''”يضرأ يل لب ْنئل -7

 "اهئانج اًبيدج تناك دقو ءاهاقس يتلا ُهَضرأ اًيحلا باص يذلاك ْنْكأ

 طرشلا ىلع مسقلا حجر ولو ءطرشلل اًحُجرُم (نكأ) لاقف

 [.ٌنْنوُكَأل لاق

5 5 5 9 

 .(اضرأ) ظ يف )١(

 .(ةعفد) لدب (ةقفدب) ناويدلا يفو ؛قدزرفلل ليوطلا نم تيبلا (؟)
 مسقلا مدقت عم طرشلل اًباوج (نكأ) ءاج ثيح (ٌنكأ ...لب نئل) : يف دهاشلا

 :لاقو هدكأو ماللاب هقبسل مسقلل باوجلا دارآ ولو ؛أدتبم امهقبسي ملو
 .(ننركأل)
 ةنازخلاو 977 ليلعلا ءافشو ")7 ةدمعلا حرشو 2١ ؛١/20 ناويدلا

 .اضرع 4



 كللام نبا ةيفلأ حرش تم
 ا

٠ 

 لصف

 عقت ام رثكأو ؛(نأ) اهناكم حلصي ٌةيردصم نيبرض ىلع (ْول)

 ةيطرشو "هوس تلأ ْرَمَمُي ول ْمُهُدَحأ ُدْوَْبَه لثم دو وحن دعب
 َْح مف هلأ ملِع ْرِْرِؤ رك .يضاملا يف قيلعتلل يهر
 0 بجيو ؛ىنعملا لبقتسم ًالعف اهؤاليإ لقيو "4 مهمل
 ني ا ول كورلا كل ل ٌسْحْيلَو# ل هللا لاق ءهب عامسلا دورول

 (17ج جِهعلَع 6” فام اخ امم هيِرَذ مِهَفْلَح

 (0هيوبيس دنع ٌذشو :ًالعف اَّلِإ اهطرش نوكيال (ّنإ) لثم (ول)و

 هلوق اًمأف

 (0يراصتعا ءاملاب ناَصغلاك تنك قرش يقلح ءاملا ريغب ول - 487

 .ظ يف «ٍةَس َنلأ» دري ملو 2947 :ةبآلا ةرقبلا ةروس )١(

 ١ :ةيآلا لافنألا ةروس (؟)
 .ظ نم (ىلاعت) تطقس ()
 لدي هنكل يضاملا ظفلب ول دعب (اوكرت) لعفلا ءاج 19 :ةبآلا ءاسنلا ةروس (4)

 :كرتلا لبق عقي فوخلا وهو ساوجلا نومضمفن ١ ليلق اذهو ١ لبقتسملا ىلع

 اهب بطاخي تايبأ نم «يميمتلا يدابعلا ديز نب يدع هلاق «لمرلا نم تيبلا )١(

 .هجارخال هفطعتسيو ؛« نجسلا نم رذنملا نب نامعنلا

 وهو .أدتبم عقو مسا (ول) يلو دقف (قرش يقلح ...ريغب رل) يف دهاشلا

 هج رين دقو .ليلف وهو :ريخلا قرشب قلعتم هلبق رورجملاو راجلاو ؛ يفلح

 - ؛ةينأشلا (ناك) ريدقت ىلع ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا هجرخ امك حراشلا
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 .ةينأشلا ناك رامضإ ىلع لومحمف

 يف ٌركَفِيِطب زلط لثم ءيضملا ىلإ فرص عراضم اهالت 0

 هلوقكو .237نيَمل يسألا ني

 ن1 مكذ هَذه )ل اوُرَخ اهثيدح ٌتعمس امك نوعمسي ول 1

 هلمرو مام

 دب تريس اناء 1 رلَر» لم رفا مع

 0 ٌقوَمْلا هب لك و ُسْرأْلا هب دا لاتعلا

 يف .قرش يقلح ةلمجو ؛.ءاملا ريغب قرش يفلح نأشلا ناك ول :ريدقتلاو -
 :هريدقت نأ ىلع .يسرافلا يلع وبأ هجرخو» :لاقو .ناك ربخ بصن عضرم

 هرسفي فوذحملا لعفلل لعاف يقلحف .:قرش وه يفلح ءاملا ريغب قرش ول
 .لعف اهيلو دقف نيريدقتلا ىلعو ؛قرش وه ةلمجلا
 مظانلا نباو 1775 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش و 417/١ هيوبيس و 99 ناويدلا

 ينيعلاو ؟4/!1 يدارملاو 559 ليلعلا ءافشو */١47 دعاسملاو 4

 دهاوش حرشو 0148456/4و 2414/9 ةنازضلاو 558 ينغملاو 4

 4١/4. ينومشألاو 41١/5 رردلاو 55/5 عمهلاو 5808 يطويسلل ينغملا

 ءاج دقف (مكعيطيول) ةميركلا ةيآلا يف دهاشلاو 017 :ةيآلا تارجحلا ةروس )١(

 هللاو ريدقتلا ذإ «يضاملا ىنعمب وهو ءاًعراضم ةمزاجلا ريغ ول طرش لعف
 .مكعاطأ ول :ملعأ

 .ةزع رّيثك هلاف .لماكلا نم تيبلا )7١(
 ىلإ هانعم فرصو اًعراضم اهدعب لعفلا ءاج ثيح (نوعمسي ول) :يف دهاشلا

 ةيطرش يهف ءاوعمس ول ىنعملاو «يضاملا ىلع اهلوخد بلاغلا نأل ؛ يضملا

 .ةمزاج ريف
 ليقع نباو 181/4 يدارملاو 714 مظانلا نباو 77 صئاصخلاو 41/ناويدلا

 .4؟/4 ينرمشألاو 04/١ ليمكتلاو لييذتلاو 45١ /4 ينيعلاو "00 /؟

 اذه ناكل وأ اونمآ امل :ملعأ هللاو ريدقتلاو ١ :ةيآلا دهرلا ةروس (9)

 .نآرقلا



 كك كلام نبا ةيفلإ حرش
 هلوق يف اهباوجو اهطرش فذح ردنو

 (”يلاوحلا نينسلاو رهدلا لاس يفولف لالدلا كّبط نكي نإ

 .اذك ناكل رهدلا فلاس يف ناك ولف دارأ
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 : نييبتلاو نايبلاو ناويدلا ةياورو .صربألا نب ديبع هلاق .فيفخلا نم تملا كلل

 .(نإ) لدب (وأ)و (يلاوخلا يلايللاو)

 .هباوجو ول دعب طرشلا لعف فذح دقف (رهدلا فلام يف رل) :يف دهاشلا

 .(نإ) ىلع اًسايق ءاذك ناكل رهدلا فلاس يف كلذ ناك ولف :ريدقتلاو

 544 ينغملاو 74 مظانلا نباو ١54١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١ ناويدلا

 ينغملا دهاوش حرشو 8/8 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو 470١/4 ينيعلار

 .؟81//١ نييبتلاو نايبلاو 9477 يطويسلل



 -حيم كلام نبا ةيفلأ حرش

 اًمولو الولو امتأ

 ىلإ رقتفيو ,ءيش نم نكي اّمْهَمِب لّوؤم ليصفت فرح اّمأ
 يف اّلِإ ,مئاقف ديز اَّمأ وحن ؛ءافلا اهيف بجت هل باوج ةلمج

 هلوقك ةرورض

 "”بكاوملا ضارع يف اًريس ّنكلو ممكيدل لاتق ال لاتفلا امأ -57

 ٍلاجر لاب ام ٌدعب اَمأ» يراخبلا جّرحخ هرودن يف "”وأ

 نان ات هني اك كيقبت او لزق هنن تدعي ميقا نأ "نزول

 كيهن نب ديلولل : ليفو .يمرزخملا دلاخ نب ثراحلل ليوطلا نم تيبلا 00

 .تايمشاهلا يف تسيلو هديز نب تيمكلل ليقو .يميمتلا
 نم اًيلاخ (اَمأ) بارجج ءاج ثيح (مكيدل لاتق ال لاتقلا امأ) :يف دهاشلا
 .مكيدل لاتق الف :لصالاو ةرورض ءافلا
 ١١84/7 فصنملاو 7017/1١ ةعانصلا رسر الا /5 بضتقملاو 18 ثراحلا رعش

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5898/١ يرجشلا نبا يلامأو 787/١ دصنقملاو

 يدارملاو 75/8 دعاسملاو 484 لبلعلا ءافشو 79 مظانلا نباو, 4
 ينغملاو "44 ةيدررلا ةفحتلا حرشو ١7/4 و ١4/97 شيعي نباو 74
 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ؟١ا//١ ةنازخلاو 474/4و 0الا//١ ينيعلاو 5

 .84/1 رردلاو 75/7 عمهلاو ٠١7 حاضيإلا دهاوش حاضيإو 4

 ,.(ر) ط يف (0)
 .(1) قيلعت "631 :ةحفص رجلا فورح باب يف ثيدحلا جيرخت رظنا (9)

 (امأ) باوج يف ءافلا فذح ثيح (لاب ام دعب امأ) :يف انه دهاشلاو

 7١ /؟ كلت يراخبلل ةياورلا هذهو .رثنلا يف ردان كلذو (لاب امن) لصالاو

 يف ءافلا تابثإب ؟لاب امف دعب امأ» :انّوَر ةشئاع نع أطولا يف درو ام فلاخت

 ام١ :ظفلب اضيأ ةشلاع نع ةجام نبا هجرخأ امو (4١ا/75) 20٠ بسارجلا

 ,(5811) م4 - م47 ءافلاو امأ نود ؟لاب



 تماس تح
 أ 00 270 73 ارك يفرغ ُْثّدَوْسَأ 9 ندد لب

 «مركأ» مهل لاقب وع كر
 أدتبم ايضتقا هريغ '' هوجول ءيش عانتما اطَبَر نإ (اًمولو الول)و

 الور لثم ءارزاوج ليلدل فذحي اناوجو 0 امك ؛ هربخ فذح
2 

 0 00 و يل

 يات الو( نإو ن2 طب خ كروت هللا ّنأَو هتمعيو هللا لصف

 َبَبَع َلِزَأ اله ؟"ىلاعت هلوقك .لاعفألاب اشنخا ضيضحتلا
 ا يف امهكراشيو '"' عزكم نت ام وله ؛ "”«ةكبتتملا
 ”هلاصلا (اَّلآ) اذكو (اّلأو اًّله) لاعفألاب صاصتخالاو ريدصتلاو
 افالخو .'''”خيشلل شلل اًقاف“''*و "هتوف الأ» لئم (اّله) اهعضرم

 ا دٌمَب9 ظ يف دري ملو 1١١ :ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(

 .(دوجوب) ظ يف (؟)

 .178 :ص ربخلاو أدتبملا (*”)

 ٠١ :ةيآلا رونلا ةروس (8)

 (لضف) طرشلا دوجول باوجلا عانتما ىلع لدي مزاج ريغ طرش فرح (الول)

 فوذحم طرشلا باوجو ؛لصاح :هريدقت ءاًبوجو فوذحم هربخ أدئبم
 ,ملعأ هللاو .متكلهل :هريدقت

 .(ىلاعت هلوقك) لدب (لئم) ظ يف (9)
 )١( :ةيآلا ناقرفلا ةروس ١؟

 ا :ةيآلا رجحلا ةروس (190)
 .(ملاصملا) ظ يف (4)

 ١٠١5 :ةيألا ءارعشلا ةروس (9)
 .(هلثمو) ةدايز ظ يف )٠١(

 : 69-55 ةيفلألا يف كلام نبا لاق(١١)
 ادقع دوجوباٌّّتانتمااذإ  ادتبالا نامزليامولو الول

 العتلااهنشيلوأو ءالأ الا الهو زم ضيشفستلا امهبو



 - يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوق « ''"”ضرعلل انه (الأ) لاق ْذِإ ؛ هنبال

 0 ُتيِبَت ةلّصحُم ىلع لدي نس دول - غملا/

 تاذو , 4 زهبنأ موي لأد لثم «ةيحاتفتسا (اَلأ) ءيجتو

 هلوقك :يفنلا '*”نع ماهفتسا

 الف ضرعلل (الأ) نوكت دقو: :97” سنئجلل ةيفانلا (ال) يف كلذ مظانلا نبا لاق (00
 « هتدمْيأ ارئَكحَت امْرَف ترلبش الأ» : ىلاعت هلوقك ءاّرهاظ ام لعف الإ اهيلب
 الأ) دهاشلا دروأو .«رعاشلا لوقك ءاًردقم امإو «ٌرْكَل ُهَنأ َرفْمي نأ نوم الأ»

 يف (امولو الول ينعي) امهكراشيو) ' لاق (امولو الول) يف هنكلو (. ..الجر

 مظانلا عم قفتاف 18٠ .«(الأو الأو اله) لامفألاب صاصتخالاو ضيضحتلا

 ,(مظانلا نباو يدرولا نبا) 5686-59 : ص ةساردلا يف كلذ ليصفتو .حراشلاو

 هيف دهاش الو (لجرالا) يدررو .٠ساعق نب ورمع هلاق رفاولا نم تيبلا

 .ةياورلا هذه ىلع حراشلل

 نوكت :تيبت .بارتلا نم ندعملا لصحت يتلا ةأرملا ةلصحم :تادرفملا

 .هل ةأرما
 الو ماهفتسالا ةزمه نم نركملا (الأ) نأ ىلع (الجر الأ) :يف دهاشلا

 الأ :هريدقت اهدعب فوذحم لعفب بوصنم الجرو .ضيضحتلااهب دصق ةيفانلا
 .اهدعب ام بصن ضيضحتلل اهنألو ءالجر يئنورُت
 ةدمعلا مرشو 488/١ لوصألاو 78١ رداونلاو 09/١" ملعألاو هيوبيس

 ١١4 ينامرلل فورحلا يناعمو 1١١/71 شيعي نباو 7 مظانلا نباو ”7
 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو ”57/؟ ينيعلاو 108865٠١ .359 ينغملاو

 ١19/7 ةجهبلاو 7١4 يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو 428/١ ةنازخلاو 44 /؟

 40١. (لصح) ناسللاو ها/1 قطنملا حالصإ بيلهت و
 م :ةيآلا دوه ةروس قرف

 .(ىلع) مو لصألا يف 0



 دطسلت هه كلام ندا ةيفلأ حرش
 ("'مدَل نم بيشلا دعب شيعلا ىلع لهمأ مرهلا نب ىجْنم الأ يرغب تبل اي 8

 هلوقك ءاخيبوت ٌةَيِضَقُم وأ
 "”رينانتلا دنع "”ةكؤّدجت الأ ًةيداع َناسرُث الأ َناعِ الأ 4

 نيب ؛ طْيْعَم موي بيصأ نم ءاثر يف يلذهلا ُهيَؤْج نب ةدعاسل طيسبلا نه تيبلا )١(

 الو) يطويسلا و يدادغبلا و ينغملا يف ماشه نبا ةياورو .ليذشهو ةئيزم
 .حراشلل اهيف دهاش الو (ىجنم

 تسيلو «يفنلا نع ماهفنسالا درجمل (الأ) نأ ىلع (ىجنم الأ) :يف دهاشلا

 ةدمعلا حرشو 7757/15 يرجشلا نبا يلامأو 1١77 نييلذهلا راعشأ حرش

 يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو ءاضرع 40 /* ةنازخلاو 48 ينغملاو 4

 رردلاو ١١41/7 عمهلاو 198 يطريسلل ينغملا دهاوش حرشو 0١

 #/1١8. ينومشالاو 5

 .(مكنوبيجي) ظ يف (5)

 .بعك نب ثراحلا ينب اهب رجهي ةديصق نم ناسح هلاق طيسبلا نم تيبلا (*)
 ريهز نبا شادخل يرشخمزلاو هيوبيس تايبأ حرش يف يفاريسلا نبا هبسنو

 7//١١1. ةنازخلا يف امك

 .قالطنالا رهو ءودعلا نم :ةيداع .برحلا يف نعطلا نم :ناعط :تادرفملا

 .ماعطلاب ءالتمالا دنع ةدعملا سفن توص نم قلحلا نم جرخي ام وه :ؤشجت

 .هيف ربخي ام وهو ءرولت عمج ريئانتلا
 الو ماهفتسالا ةزمه نم ةئوكملا (الأ) نأ ىلع (ناعط الأ) :يف دهاشلا
 .راكنإلاو خيبوتلا اهب دصق ةبفانلا
 7 مظانلا نباو 7١8 ةدمعلا حرش و 1 ملعالاو هيوبيسو 5١8 ناويدلا

 ةنازخلاو 757/79 ينيعلاو 58 ينغملاو ١١5 ينامرلل فورحلا يناعمو
 حرشو ١4/؟ يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو ءاضرع ١7/1

 رردلاو ١47/١ ممهلاو ١4/5 ينومشألاو ؟١١يطويسلل ينغملا دهاوش

 ./" ١/ ينغملا ىلع يتوسدلاو, 0١



 52 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 هلوقك اًينمت وأ

 '")ِتالَقُملا دب ثأنأ ام َباْرَيَف ُةُعوجر '”ءاطتسُم ىَلو َرئُعالا

 ءاريرقت وأ 20ج لأ رفْغَ نأ ََ لأط لثم اًضَرَع وأ

 هلوقك
 م مم 0

 "ةره “*ةدعب بيشمب ُتْنِؤأو ُهُيييِبْش ْتْلو ْنَمل ءاوعرا الأ 0١

 هلوقك رمضم اَمإ لعف هيف َلِوَع مسا ضيضحتلا يلي دقو
 ©0خاحِص ُبولفلاو ُمُدقتلا اله ينْوَحْلت يتجاجل دعب َنآلا 7

 .(اًعاطتسم) ظ يف )١(
 .هلئاق فرعي ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (؟)

 .تدسفأ :تأثأ .حلصي :تنأري :تادرفملا

 ةيفانلا الو ماهفتسالا ةزمه نم ةنوكملا الأ نأ ىلع (رمع الأ) : يف دهاشلا

 .ينمتلا درجم امهب ديرأ

 حرشو 84 ينغملاو 75١/79 ينيعلاو 7" مظانلا نباو ١8" ةدمعلا حرش

 م١٠ “5١ يطويسلل هدهاوش حرشو 14١/و 97/؟ يدادغبلل هتايبأ

 .16/؟ يئومشألاو ١4/١ عمهلاو

 .(نوبحت) لعفلا اهيلو دقو .ءضرعلل (الأ) نأ ىلع 17 :ةيآلا رونلا ةروس (*)
 .(مدعب) ل يف كلل

 .هلاق نم ىلع فقأ ملو .ءطيسبلا نم تيبلا (4)

 .ريرقتلل (الا) نأ ىلع حراشلا هب دهشتسا (ءاوعرا الأ) :يف دهاشلا

 .يراكنإلا خيبوتلل اهنأ باوصلاو
 هتايبأ حرشو 770 /؟ ينيعلاو 588 ينغملاو لا" مظانلا نباو ١4" ةدمعلا حرش

 ١78/1١. رردلاو ١407/١ عمهلاو "5 يطويسلل هدهاوش حرشو 97/7 يدادغبلل

 5 .هلئاق ىلع فقا ملو «لماكلا نه تيبلا (6)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ا

 هلوقكو ؛ءاحللاب مدقتلا ناك دله : يأ

 ()اَعْنقُملا يِمُكلا الول ىَرطْوُض ينب ْمُكِدِجَم لضفأ بِلا رْثَع نعت 5

 "لوقو «ئمكلا نودنب لول ..ئأ

 اًهعيفش ىليل ٌسفن اّلهف ىلإ ةعافشب ُتلسرأ ىليل ُتْبْنو -4

(010 

 ف

 .يننومولت : يننوحلت . يبضغ :يتجاجل تادرفملا

 اهدعب مسالاو .ضيضحت فرح (اله) نأ ىلع (هدقتلا اله) :يف دهاشلا

 .مدقتلا ناك اله :هريدقت فوذحم لعفب عوفرم

 ١50 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 5١ بلعث سلاجمو ١48/1١ ءارفلل نآرقلا يناعم

 .4/54!4 ينيعلاو 58١ مظانلا نبا و

 ليقو ؛ةليمر نب بهشالل يرجشلا نبا هبسن و ءريرجل ليوطلا نم تيبلا
 (...يمكلا اله ...)و (مكيعس لضفأ ...) ريرج ناويد ةياورو .قدزرفلل

 الول :هريدقت فوذحم لعنب (يمكلا) بصن دقف (يمكلا الول) :يف دهاشلا

 يتلا الول يلي ال ثيح ؛!كلذ وحن وأ ءٌئمكلا نودعت وأ نوزرابت وأ نرقلت
 .ردقم وأ روكذم لعف الإ ضيضحتلل
 ةيفاكلا حرشو 194/1١١ صصخملاو 15/١ صئاصخلاو 401 ريرج ناويد

 حرش دهاوش حرشو 18٠ مظانلا نباو 7١١ ةدمعلا حرشو ١744 ةيفاشلا

 ٠١١ .*8/7 شيعي نباو 7١١ /# دعاسملا و 7١7 اًضرع ةيدرولا ةفحتلا

 8/!4 لبلعلا ءافشر 7١١/5 و 74 .؟١/94 يرجشلا نبا يلامأو ١14 /4و
 رردلاو م١ عمهلاو ١59/١ اضرعو 451١/١ ةنازخلاو 14 ينيعلاو

 م

 .(هلوقكو) ظ يف

 نبال :ليقو ؛نونجملل :ليقو ؛ءيريشفلا ةمصلل بسن ؛ليوطلا نم تيبلا

 .يلوصلا ميهاربإل :ليقو ءةنيمدلا
 عوفرملا مسالا نأ ىلع ءسفن ناك اله :ريدقت ىلع (سفن اله) :يف دهاشلا

 5 .ناك لعفلل لومعم (اله) دعب



 -ي00 كلام نبا ةيفلأ حرش

 رهاظ امإو .اهعيفش ىليل سفن نأشلاو رمألا ناك اليف يأ

 .ٌتبرض اًديز اله :وحن ءرخؤم
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 تادايز و 7١١ ةنيمدلا نبا ناريدو "١١ ةمصلا ناويدو ١١4 نوئجملا ناويد هع

 نباو "؟7؟ ةدمعلا حرشو ١5804 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 0 يلرصلا رعش

 ليلعلا ءافشو 54+ /4 يدارملاو 48 ١947. 7/9" دعاسملاو 4١”« مظانلا

 ةسامح و ١49/7 ةيرصبلا ةسامحلاو 478 :401/4و #/4١7 ينيعلاو 94

 .87 /7 رردلاو "07/7 عمهلاو 085 .554 .ا4 ينغملاو 6 /؟ مامت يبأ



 كلام نبا ةيفلإ حرش
 تاسع كغ

 (١!هاللاو فلألاو ىذلا ببسب رابخإلا

 هرحخأف ؛هعورفو يذلاب هنع زبخأ :كل ليق ةلمج يف مسا يأ

 طّسوو ءارَّدصُم أدتبم لوصوملا لعجاو .ءلصّنا نإ هلصفاو ءاّربخ

 رخؤملا ناكم ْمَضو ؛'"”رخؤملا مسالاو لوصوملا نيب امهاوس ام
 هب ناك يذلا رخؤملا فلخي لوصوملا ىلع اًدئاع اًمباطم اًريمض

 لوقت «بارعإ نم هل ناك اميف رابخإلا بيكرت لبق مالكلا ليمكت
 نعو ؛ٌديز هتبرض يذلا اًديز ٌتبرض نم ؛(ديز) نع رابخإلا يف
 تئج نم (ةبغر) نع رابخإلا يفو ءانأ اذيز برض يذلا ءاتنلا

 نم (ةعمجلا موي) نعو .كيف ةبغر هل تئج يذلا :كيف ًةبغر

 مث ٌرم امك لعفت .ةعمحلا موي هيف تمص يذلا ةعمجلا موي تمص

 ّوقي مل ْذِإ ؛ يفب فرظلا ريمضو ؛ماللاب هل لوعفملا ريمض نرقت
 ني تلا 1 تنعي ام سفك ١١" كر حاط وق د
 .هلصأل

 ءائنؤم وأ هذح ىلع اًعومجم وأ ىئثم هنع ربخملا ناك اذإو

 لوقت ءهربخ أدتبملا ةقباطم بوجول ؛ ِهِقَْو ىلع لوصوملاب ئجف
 ةلاسر نيِرْمَملا ناديزلا َعَلِب ْنِم (نيديزلا) نع رابخإلا ين

 .(ماللاو فلالاو يذلاب رابخإلا) ظ يف )١(

 .(ناكم عضو لوصوملل امهاوس ام) ظ يف (؟)

 .(ملو) ٍِظ يف ةرف

 .(هنمضن) ظ يف (4)



 52 دللام نبا ةيفلا حرش

 مهْغْلِب نيذلا (نيرمٌعلا» نعو «ناديزلا ةلاسر نيرمعلا اَعْلِب ناذللا

 ناديزلا اهغلب يتلا (ةلاسرلا)نعو .ءنورمَعلا ةلاسر ناديزلا

 .ةلاسر نيرمَعلا

 ربخُي الف «ريخأتلا زاوج اهّذحأ «طورش رابخإلا ةّحصلو
 عانتمال ؛ ماهفتسالا مساو '''"ةصقلاو ناشلا ريمضك اًردص مزال نع

 .ربخلا ريخأت بوجوو هريخأت

 ,"؟”امهركنتل زبيمتو لاح نع ربخُي الف هفيرعت زاوج يناثلا
 .فيرعتلا هتمزالمل امهئاكم ٌريمض لعجي الف

 دئاع ريمض نع ربخي الف «يبنجأب هنع ىَنِهْلا زاوج ثلاثلا

 برض ٌديز ْنِع و ؛هتبرض ٌديز :نم ءاهلاك «ةلمجلا يف مسا ىلإ
 تناك ام ىلإ دوعلا يف '؟”اهلثم اهفلخل اهنع ربخأ ول "1ذإ ؛ ُهَمالْغ
 ريمضلا دؤع اًمإو ؛دئاع الب لوصوملا ءاقب امإ مزليف «هيلإ دوعت
 ىرخأ ةلمج نم مسا ىلإ ريمضلا داع ولو «نيئيش ىلإ *”دحاولا
 هتيقلو ديز ءاج يف (هتيقل) ءاه نع رابخإ يف كلوقك ءزاج
 .وه هتيقل يذلا

 .ظ نم (ةصقلاو) تطقس )١(
 .(امهريكنتل) ظ يف (؟)
 .(اذإ) ايف (*)
 .(امهلثم امهفلخل امهنع) ظ يف (؛)
 .(دحاول ريمض) ظ يف (6)



 د يييسسسلل لج 2

 نود فوصوم نع ربخي الف هرمضمب هنع ىنِفلا زوج عبارلا
 ءهيلإ فاضم نود فاضم وأ .هلرمعم نود لماع ردصم وأ ؛هتفص

 وِرْمَع ''"نم ٌبْرَق ٍديز اَبأ ِّرَس وحن نم هدحو ورمع نع ربخي الف

 ايأ رس يذلا ؛ وحل .هلومعم عم لب .هدحو برق نع الو ؛ ميركلا

 .ٍديز وبأ ميركلا ورمع نم ٌبرق .ديز

 .ةيفرظ مزالم نع ربخي الف اًعوفرم هلامعتسا زاوج سماخلا

 .ةرم تاذو .ىدلو ٌدنعك

 .رايدو ءدحأ وحل نع ربخُي الف ءهتابث زارج سداسلا

 .مزتلملا اهيفن نع جرخت الئل ؛ بيرعو

 نيتلمج وأ ةلمج نم هب فصوي ام ضعب نوكي نأ عباسلا

 ىدحإ يف الو ؛ةيبلط يف مسا نع ربخُي "”الو ؛ةدحاو مكح يف

 .ءافب فطع امهنيب الو ؛هريمض امهنم ىرخألا يف سيل «نيتلقتسم
 ريغ ىدحإ نمر ؛ٌرم امك ؛ةيربخ نم ناك اذإ هنع ربخي لب

 سمن ناطلوملا ندع نإ: . وست ا رعتاو طروشلا# ةنيكلةحبم
 رصن لدع ْنِإ يذلا (ناطلسلا) نع '”تربخأ اذإ لوقتف .شيجلا
 رصن ناطلسلا لدع نإ يذلا (شيجلا) نعو .؛ٌناطلسلا ٌلشيجلا
 وأ ؛«هريمض امهنم ىرخألاب نيتلقتسملا ىدحإ نم وأ ؛ شيجلا

 .(هنم) ظ يف )١(
 .(الف) ظ يف (؟)
 .(تربخأ اذإ لوقتف) لدب (رابخإلا يفف) ظ يف ()



 -يمو نبأ ةيفلأ حرش كلام نبا ةيشلأ حرش

 :ءافلاب يفلظع اههنتيب "ان

 ,'""اًديز تبرضو ينبرض وحن نم هيف عزانتملاك لرالاف
 ينبرض يذلا ديز نع رابخإلا يفف ءورْمع هتمركأو ينمركأو

 .ورْمع هتمركأو ينمركأ يذلا ورمع نعو ؛ذيز هتبرضو

 يفف ءديز بّضْغَيف ٌبابذلا ريطي وحن ئعوفرم دحأك يناثلاو
 ديز نعو «ُبابذلا] ٌديز بَضْعَيف ريطي يذلا بابذلا نع رابخإلا
 بضغيو ريطي يذلا :زوجي الو .”'"[ٌديز بّضْعَيف ٌُبابذلا ريطي يذلا
 ولف .ّرم امك .ءافلاك ةيببس ةكّرشملا واولا يف سيل ْذِإ ؛ بابذلا ديز

 .راجل ؛ديز هلم بضغيبو تلقف ريمض ىلع ةلمجلا تلمتشا

 .ةيلعف وأ ؛هعورفو يذلابف ءةيمسا ةلمج نم هنع ربخأ امو
 اهب لصوي لعفلا نم ةفص غاصت نأ ٌمص نإ اذه (لأ)و كلذبف
 «لازامو ءَمُعِن :وحن فالخب اًنبثم افّرصتم لعفلا ناك نأب :(لأ)

 لطبلا ىقاولا] لطبلا هللا ىَّقو وحن نم لعافلا نع اًربخُم لوقتو
 .ءاهلا فذح كلو (*؛[لطبلا هللا هيقاولا ءلوعفملا نعو هللا

 (ْلأ) عم لعفلا در بوجو يف الإ (لأ)و يذلا نيب انه قرف الو

 الإ ةفصلا ريغب اهلصو عانتمال ؛ لوعفملا وأ لعافلا مسا ظفل ىلإ

 .لظ نم (ام) تطقس )١(

 .(ديز) ظو لصألا يف (؟)
 ,ظ نم ةدايز [] نيسوقلا نيب ام (؟9)

 .ظ نم ةدايز [] نيسرقلا نيب اه (4)

 .(كلذو) م يف (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش تود

 .ذوذش يف

 وأ «لعفلا ةلزنمب هعم يهف اًرهاظ ُتعفر نإ (لأ) ٌهلِص مث
 ررب (نأ) ا وأ ءامّنَح 6 (7لأل ناك نإف ءارمضم

 اًريمض عفرت مل هل يه نم ريغ ىلع ةفصلا ٍتّرج ىتم ْذِإ ؛ اًمّنح
 وحن نم ءاتلا نع رابخإلا يف لوقت «لعفلا فالخب ءاريتسم
 ىلإ نْيَديزلا نم ُعْلَبُملا ؛ًةلاسر نيرمَعلا ىلإ نْيَديزلا نم ُتعَلب
 نيرمعلا ىلإ امهنم انأ ُعُلِبُملا (نْيَديزلا) نعو ءانأ ًةلاسر نيرمَعلا
 ”بهيلإ نيّديزلا نم انأ غّلبملا نيرمٌعلا نعو «ناديزلا ةلاسر
 ىلإ نْيَديزلا نم انأ اهُقّلِبملا ةلاسرلا نعو ءنورْمَعلا ًةلاسر
 ريمض هنأل ٌريتسم لوألا لاثملا يف عفرلا ريمضف ؛ةلاسر نيرمعلا

 ؛ ٌزراب يقاوبلا يفو هل وه ْنَم ىلع راج هعفار ْذِإ ؛ زربي ملف (لأ)
 وه ْنَم ريغ ىلع راج هعفار ْذِإ ؛ هزورب بجوف لأ ريغ ريمض وه د
 نيب قرف الو ؛هنع ربخملا ىنعملا يف وهو (لأ) ىلع :يأ ؛ هل

 ديز ءريمض نع لاب رابخإلا يف لوقت .ءبئاغلاو رضاحلا ريمض
 ٌديز ةيراجلا نعو .ءوه هئيراج براضلا ٌديز هتيراج برض

 .هئيراج وه اهبراضلا
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 .(لأب) ظ يف )١(

 .(ريغب) ين وف

 .خسنلا نم وهس (مهيلإ) لدب (غلبملا) ظ يف (4)



 - يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ددعلا

 ةودغملا دخاو ناك نإ اههنيب امو ةرشعو' "ةثالث ءات تبغت

 خيشلا لاق امك لوقن الو ءاننؤم ناك نإ فذحُتو ءاّرُكذم

 ا"اهركذم هداحآ ام دع يف

 هذحاو َّنأ هيلع قدصي بيلغتلا نإف ؛بيلغتلا انيلع دري الل

 لع برعلا نأ هائعمو «ةركذم هداحآ لك سيلو ءانلق امك ٌرُكْذُم

 :يلايللا اهيلع ِبلمُتف رهشلا مايأ يف الإ ثنؤملا ىلع ركذملا
 ةغبانلا لاقو «ركذملل اًميلغت ؛ةيراجو دبع نيب ةسمخ لوقت

 9 /اًراججتو فيضُت نأ ٌريكنلا ناكو ٍةليلو موي َنيب اًثالث ٌتفاطف -6

 .م نم (ةثالث) تطقس 000

 1١ ةيفلألا يف كلام نبا لوق ينعي (؟)
 ةركذم هداحآ اهدع يف ْهَرْشَمْلل لق ءاتلاب ةثالث

 .ءاي نود (فضت) لصألا يف (9)

 يف دهاشلا عضوم لوألا رطشلا دجأ ملو .يدعجلا ةغبانلل ليوطلا نم تيبلاو
 يف ءاج ءةدودمم ءار اهتيفاقو ؛ليوطلا نم دئاصف ثالث ةغبانللو .ةديصقلا

 :هردصو ؛دهاشلا زجع اهادحإ

 ٌةّبتتم اهيثحو ىلع تلاجو
 .عبسلا هلكأ يذلا اهدلو :اهيشحو .تددرتو تراد :تفاط :تادرفملا

 :رأجت .قفشت :فيضت .عزجلا وهو ؛راكنإلا نم ريكنلا .ةنيبتم : ةّيتتسم

 ٍ 1 ع
 دىلع ثنؤملا رعاشلا بلغ دقف (ةليلو موي نيب اًنالث) :يف دهاشلا



 كلام نبأ ةيفلأ حرش تود

 .يلايللا يف ثنؤملل اًبيلغت

 .اعمج هزيمم ررجاو

 بلغ ةيلغ ةرثكلا يذب رغتسي د مل ام ةرثكلا يذ نم ىلوأ ةلقلا وذو

 نع اًبلاغ هب ''”ينغتس ١ 0 اند َنَلَثظ :لثم ةبلغف ءاًعضووأ

 لامهإل ؛ بلاعث وأ ؛."'ىَمُد وأ ؛بولق ةثالثك اًعضوو ء«ءارقأ
 .اًباوثأ ةسمخك هزيمم بصني دقو ؛ةلقلا عمج

 درج ولو ءدرفم ىلع َّلَد ءاتلا هتقحل ْوَل اًمِم دودعملا ناك نإو
 لمنو لحنو ظبك .سنجلا مسا ىَمسيو ؛عمج ىلع لد اهنم

 مرقك ؛هظفل نم هل دحاو ال عمج ىلع الاد ناك وأ ءجاجدر

 سمخك ءاَسايق نيب *”هلِصْف ءعمجلا مسا ىّمسُيو .'' ”رفنوأ طهرر

 1 الإ ا !! فاضي الو ٠ 0 ةرشعو «جايسالا نم

 و أ ”هظيفَي همي لثم
 "”يلايِع ىلع ُنامزلا راج دقل ٍدْوَذ 0 سفنأ ةثالث -1

 .ةفلاخملا لصألاو .ركذم (موي) دودعملا نأ عم (انالث) ددعلا ركذف ركذملا -
 .رهشلا مايأب صاخ كلذو .هيلع فوطعملا ثنؤملا يلايللا بلغ هنأ الإ

 ."11// ةئازخلاو 1857/5 ةيفاكلاو 5١ ناويدلا
 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ١74

 .(ءانغتسا) ظ يف (؟)

 .(ءامد) ظ يف (5)
 فيحصت (رقب) م و لصألا ين 0(

 .(هلصفاف) م و لصألا يف (0)
 )١( :ةيآلا لمثلا ةروس 548

 ِ ؛هردصل ناويدلا ةياورو .ةأيطحلل رفاولا نم تيبلا (7)



 كلام نيا ةيفلأ حرش
 - تمن

 ءرانيد ةئمك ءادرفم امهب دودعملا ىلإ فلألاو ةئملا فضأو

 يئاسكلاو ةزمح أرق عمج ىلإ ةئملا فاضت دقو ءمهرد فلأو

 «درفم بوضقتمب اهزييمت لنِقَو 17 حسينس َمَنَأِي كلت

 هلرقك

(0010) 

 دوذ ثاللثو ٌةثالن نحتئر

 : لضفملا ةياورو

 مآ ثالثر دبعأةئالث

 لجرل هريغ عم تببلا نأ ىطسولا يجاجزلا يلامأ نع يناغألا بحاص لقنو
 .ةعصعص نب رماع ينب نم
 . عمجلامم | ىلإ (ةثالث) هدملا فاضأ ثيح (دوذ ثالث) يف دهاشلا

 عمجلا مسا ىلإ فاضي ال ةرشع ىلإ ارك نستعمل ن1 ةاطلا فو كردن

 ءدوذ نم ةثالث !لاقيف «نمب اًرييمت ءاج اذإ ددعلا مسا رج سايقلا ذإ ؛ اًسايف

 .تيبلابو (طهر ةعسن) ةميركلا ةيآلاب اًجاجتحا مهضعب هزاجأو
 (سفن) دودعملا نأ عم (ةلالث) ددعلا ثينأت ىلع مهتياورب ةاحنلا دهشتساو

 دارأو سفنلا قلطأ رعاشلا نأ ىلع ٍجّرحُمو .ةفلاخملا لصالاو ؛ثنؤم
 سفنلا قالطإ رثك دقف .ءصاخشأ ةثالث :لاق هنأكف ءركذم وهو .صخشلا

 .صخشلا ةدارإو

 101/١ بلعث سلاجمو ١70/7 ملعألاو هيوبيسو 7714.777 ناويدلا

 ءافشو 540 مظانلا نباو 1577 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ”1١1/7 صئاصخلاو

 ةفحتلا حرشو 865/7” 0175/5 دعاسملاو الالا فاصنإلاو 058 ليلعلا

 ١15" /#و 0١1” /# ةنازخضلاو م64 ينيملاو ١4/5" يدارملاو 8١" ةيدررلا

 .574/5و 7١9/١ رردلاو ١7١ /؟5و 70/١ عمهلاو اضرع
 فلخو يئاكلاو ةزمح أرف' :يرزجلا نبا لاق 76 :ةيآلا فهكلا ةروس

 ةجحو 71١ /؟ رشنلا "نيونتلاب نوقابلا أرقو ؛ةفاضإلا ىلع نيونت ريغب
 5١4. تاءارقلا



 فلام نبا ةيفلأإ حرش تح

 هرمك ناتئم ريع لك يف هرزنخ ريمح نم اريع تععن -غةا/ (ك)وس خا 0-3 )00 ا : هم 4 2 مهم 2

 لقألاو ءاّرُجع ةرشعلا لعجتف اهنود ام ةرشعلا عم بكرُيو
 نينثا ينو فذحتو «.ىدحإ ةدحاولاو ءاذحأ دحاولاو ءارزردص

 بيكرتلا لبق امهل ناكام امهنيب امو ٍةعستو ٍةْنالثل لعجّتو ؛نيتنثاو
 ريكذتلا يف لوقت «ثينأتلا يف اهفذحو ريكذتلا يف ءاتلا تابثإ نم

 :«ةرشع ىدحإ ثينأتلا يفر ؛رشع ةناالثو ءرشع انثاو .رشع لحب |

 .ةرشع مستو ٌرشع ةعست ىلإ «ةرشع ٌتالثو «ًةرشع اتنئاو

 .ةّيميمُت اهرسكو .ةيزاجح ةغل ةرشع نيش ناكسإو
 يننثاو ينثا الإ .بكرم ٍددع لك يأْرَج حتفلا ىلع نباو 2 ٠ . 0 , هه *و م . 0

 هلوق اًمأو ءاّرجو امصن ءايبو .اعفر فلأب ؛« بيكرتلا يف امهبرعأف

 40 4 نم ةرشع ينامث تنب ةتومشو هئانع نِم َقَْلُع -4

 .(نيع) ظ يف )١(

 .ةيبالكلا رجاز مأ وجهي يبالكلا ءارب نب روعألا امهلاق زجر نم ناتيبلا (1)
 هرجج سايقلاو ءابوصنم اذرفم ةئملا زييمت ءاج ثيح (هرمك ناتئم) يف دهاشلا

 .ةرمك اتنم لاقيف .ةفاضإلاب

 777/١ يفاريسلا نب ا 5/1١7 صصخملاو ١/ 547,1١5 ملعألاو هيوبيس
 .71/1 شيعي نباو 1١ يناوريقلل رعشلا رئارضو ١60 بيدألا ةحرفو

 .(اتنئاو) ل يف ةرف)ز

 وبأ يندشنأ» :ناريحلا يف ظحاجلا لاق .قراط نب عيفنل زجرلا نم ناتيبلا (4)
 هيندشنأ :لاق ٠ لكع نم ةناثك نب فوع ينب دحأ باهش نب مهلدلا ينيدرلا

 (فلُك) :يورو .ذفنقلا دلجب َمُمْج اذإ ة أرملا بكر هيبشت يف قراط نب عيفن

 2 : ظحاجلا ةياورو .دحاو ىنعملاو (َقّْلُع) لدب



 < تساشطسلاط
 .داشف ةفاضإلاب

 ةبكرملا دادعألاو ؛نيعستلا ىلإ | هتارخأو نيرشعلا زييمت بجيو

 "اوك َرَنَع دعاجو ''"«ةلئل تييلن» 7 «بوصنم درفمب
 نم لدبف عمج' امهعضوم درو نإو .مهرد ”اورشع ّلشو 3 ١ 5 ٠ . 2 ٠

 هتيشم يف اجده ٌتيأر دقو هتوفقعشو ةفانع نيم نلف 3

 هتجح نمةهرشع ينامث تنئب  هتيحل راذع بيشلا المص دو

 (ينامث) بكرملا هدعلا ردص فاضأ ثيح ( ةرشع ينامث) :يف دهاشلا

 دعاسملا يف ليقع نبا لاق و .ءانبلاو بيكرتلا لصألاو (ةرشع) هزجع ىلإ
 54 /؟ نآرقلا يناعم يف ءارفلا هزاجأ دقف .«نييفوكلا دنع زئاج وه» 5
 :ةفاضإلا نع عنملا عامجإب لاق نم ىلع اًدر 0858 ليلعلا ءافش يف لاقو
 ردصلا ةفاضإ نوزيجي مهنأ نييفوكلا نع لقنلا نأل ؛رظن عامجإلا اذه يفو#

 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاقو .هاًعلطم بكرملا يف زجملا ىلإ
 يف ام هيف سيل ذإ ؛!مهربغو نييفوكلا دنع ةرورضا :دهاشلا دعب 5

 لغِف هنأل نّيب فعض هب مهجاجتحا يفو .زجعلا ةفاضإ نم (كرشع ةسمخ)
 .هراتخم لعِف ال ٌرطضم
 يدارملاو 97/١1 و1١9/ ٠١7 صصخملاو 5487 ؛74/7 ءارفلل نآرقلا يناعم

 فاصنإلاو ٠١6/7 ةنازخلاو 188/4 ينيعلاو /8/15 دعاسملاو 4
 477/5 ناويحلاو 4١7/؟ رردلاو ١44/7 عمهلاو 77/4 ينومشألاو

 .04*5 (اقش) ناسللاو
 )١( :ةيآلا فارعألا ةروس ”١4

 5 :ةيالا فسري ةروس (0)

 .خسانلا نم فيحصت (ةرشع) م و لصألا يف ()

 ةركن زييمتلا ىلإ هتاوخأو نيرشعلا فيضي نم برعلا نمو» :يئاسكلا لاقو
 .؟61" ١/ عمهلا و 577 ةدمعلا حرش .؛بوث وعبرأو ءمهرد ورشع لوقيف ؛ةفرعمو

 .دوقعلا ظافلأو ةبكرملا دادعألا زييمت عضرم دارملاو .(اهعضوم) ظ يف (4)



 كلام نبا ةيفلأ حرش كر

 نيا لوف اأو ”0١+ اما رن قلنا . كف لدبلاف د لاح
 ل وأ] لدي هيف يبل اب قلل نيرشع" وز د

 يتنلاو '*”[رشع ينئا تاوخأو ءاهتاوخأو نيرشعزبيمت نع ىنغتسُيو
 .كرشع دفعا «ديبز يرشعك ءاهقحتسم ئلإ توف اذإ ةرشع

 رشع ْذِإ ؛ كرشع 'اننئاو :«كرشع انثا :لاقُي الو «كرشع َةئالثو

 الو ؛ةفاضإلا عماجُت الف .نينثا نون ةلزنمب "'رشع ئنثا نم
 ,.بيكرت الب نينثا ةفاضإب هسابتلال ؛ كانثا لاقي

 الإ هزجع اذكو ءهردص ٌءانب ىقب بكرملا ددعلا فيضأ اذإو

 نويفوكلاو 97ش ةسيعتل 3 ىكح .ةيدر ةغل ىلع

 ةرشم يتنثا مهانعطتو :ملعأ هللاو ريدقتلاو 1١١١ :ةيآلا فارعألا ةروس )١(

 (اظابسأ)و .(ةقرف) برصنم فوذحم درفم ددعلا زييمتف ءاممأ اطابسأ ةقرف

 .هنم لدب

 .ظ نم واولا تطقس (؟)

 ضاخم تنب نيرشع أطخلا ةيد يف ِديَك هللا لوسر ىضق» :همامتب ثيدحلا (*)

 نيرشعو ةعذج نيرشعو نوبل تنب نيرشعو اًروكذ ضاخم يئب نيرشعو
 .0784 ةدمعلا حرش رظناو ٠١/4 -١١. يذمرتلا ننس .«ةقح

 .نيرشعل ةفص وأ لدب (ينب) (5)
 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس )هر

 .(يتنثاو كرشع ىينئا) م و لصألا يف (5)
 .م و لصألا نم (رشع) تطقس (0)
 .031/7 هيوبيس .«ةئيدر ةغل يهو ءكّرَّشع ةسمخ :لوقي نم برعلا نمو» :لاق (4)
 .(هله) أدتبملا ربخ هنأ ىلع عفرلاب (رشع ةسمخ) بكرملا ددعلا برعي (9)

 .رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم هيلإ فاضم فاكلاو فاضم بكرملا ددعلاو



 -ين»ج كلام نبا ةيفلأ حرش

 يبأ نع'''ءارفلا ىكح .ةفاضإلاب هزجع نوٌرجيو ءهردص نوبرعب
 .كرشع ٌةسمخ ُتلعف ام يليقعلا مثيهلا يبأو يدسألا "'سعقف

 يف همتخاو ؛لعاف نِزاوم ةرشع ىلإ هقوف امف نينثا نم عضو
 :هريغو اًدرفم "”لمعتسُيو ءاهنم ريكذتلا يف هدّرجو ؛ءاتلاب ثينأتلا
 .نيبرض ىلع درفملا ريغو ؛ةرشاعو رشاع ىلإ «ةيناثو ٍناثك درفملاف

 نم اًدحاو قوف امف نينثا نم غوصملاب ديرُت نأ امهدحأ
 ا ا حيف .هنم َّقُّئْشا يذلا

 دارملاو «ةرشعلا ىلإ «نيتنثا ةيناثو «نينثا يناث لوقتف ءّقئْشا

 ولا ىدحإو :؛نينثا دحأ

 امم اًددع ّلقأ وه ام لعج هنأ «؟”غوصملاب ديرُت نأ يناثلا
 هنم ٌقتشملا وهو هيلي امل اًيواسم دحاوب هنم ''”غوصملا ّقّدشا
 هلومعم هيلي نأ زاوجو هانعم نم لعاج مكحب غوصملل مكحاف

 اذه لوقتف ؛لعاف مسا هنأل قرح ؛ هيج ريضتامو ةراقةياا وركتم

 نينثا لعاج اذه دارملاو ءامُهُتْتْلُت نم 2 *”هينثا ثلاثو .نينثا ثلاث

 .عست ٌةرشاع ىلإ ءاثالث ةعبارو «ثالث ٌةعبار هذهو «ٌةثالث

 )١( ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاقو 24 ,.”7 /؟ نآرقلا يناعم ١147
 سعقن أ لرقك ,هتيبرعب ترقك نمع مهعامس نييف وكلا ةجيحو) 90

 .؟اًمامس ءارفلا امهنع هاور ؛كرشع ٌة سمح كلف اني : يليقعلا مثيه يبأر

 .خسانلا نم وهس (سعقف) لدب (رعشلا) لف يف )0
 .(لمعتسيو اهنم) لدب (ثينأتلا ين اهفذحو) ظ يف ()
 .نيعضوملا يف يومك لصألا يف (4)

 نيتنئا) لصألا يف (4)



 ظ يود كلام نبا ةيفلأ حرش
 ةلالدلل ال نكل .ًالعاف بكرملا ردص نم غوصت نأ زوجيو

 ددعلا نم دحاو ىلع ةلالدلل لب .رثكألل اًيواسم لقألا لعج ىلع
 تناَث» لثمب هنع رّبعُملا وهو ءريغال هردص نم ّقّئْسا يذلا
 هجوأ ةثالث هلامعتسا يفو ءاَبَكرُم ''”4ِنْيَنأ

 يف لعاف امهلَّوأ ردص ؛نيبيكرتب ءيجت نأ لصألا ”: اهدحأ

 زجعو هنم ٌقتشملا امهيناث ردصو «ثينأتلا يف ةلعافو ريكذتلا

 ٌرشع يناث لوقتف ؛ثينأتلا يف ٌةرشعو ءريكذتلا يف ٌرشع نيبكرملا
 «ًةرشع يتنثا ًةرشع َةيناثو ءًرشع ةثالث رشع ٌتلاثو ءرشع "'ينثا
 «ةيناثلا عم ىلوألا بكرُتف .عستلا ىلإ ؛ًةرشع ثالث ًةرشع َةثلاثو

 لعاف ةفاضإ يناثلا ىلإ فاضُم نيبكرملا لّوأو «ةعبارلا عم ةثلاثلاو

 .ةنف لئشا اه ىلإ

 ,لعافب هنع رّبعملا وهو ؛لّوألا ردص ىلع رصتقت ْنأ ىناثلا

 «ةزانب ايفان نئاكلا تكريلا ىلإ ةنيشتو هييكزتلا مدعل يزعل
 (ةلل0ع 0 ىلا, لوقت

 ءانب اًيقاب لوألا بكرملا ىلع ًرصتقي نأ عئاش وهو كثلاثلا
 0 ةيداحو ءرشع يداح لوقيف هبرعي مهضعبو ؛«هرذدص

 )١( ؛ةيآلا ةبوتلا ةروس 4٠
 .(لصألل) ظ يفر ,(وهو) ةدايز م يف ةفإ

 ) )9.(اتنئا) ظا يف

 ) )4.(انئا) ظ يف

 ) )6.(ةرشع) م يف

 ,ةرشع يتنثا ةيناث :ثنؤملل لوقتو ءركذملل لاثم اذه

 ) )5.(رشع) ظا يف



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ىدحإو ذحأ هلصأ

 لبق وأ .ةرشع لبق الإ ًةيداحو اًيداح َرُكْذَت نأ زوجي الو
 ىلع هنوك يأ ؛هيتلاح عارو ءواولا لبق اذِإ هركذاف ءهبابو نيرشع

 .نورشعو ٍداح لوقتف :ثينأتلا يف ةلعافو ةريكذتلا يف لعاف

 .لورشعو واو

 «نيرشعو ٍناثك ددعلا ظفل نم غيِص ''"لعاف َّلُك ركذا اذكو
 .””اعوهتو. نت الثو "'*ةفياروب + قيرشعو ثلاث

 ايثومو. «ةددع ءان"فذعتف تتوفر ءامسألا كن لوؤودكو
 هلوقك لوألاف «تبثشتف ركذمب

 (9 علا اهلئابق نم ٌءيرب ٌتنأو نبأ ٌرْشعوذه اًبالِك َّنِإو 89

 .(لك) ةدايز م يف ()

 .(ةعبرأو) مو لصالا يف 00

 .(امهوحنو) م يف هول

 .ميمت نم بالك ينب نم حاونلل بسني ليوطلا نم تيبلا (4)

 (نطبلا) دودعملا نأ عم (رشع) ددعلا ركذ ثيح (نطبأ رشع) :يف دهاشلا
 :هلوق ليلدب ؛ةليبقلا هب دارأ هنأل ؛!ثنؤملا ةلماعم هلماع هنكل ءركذم

 .(اهلئابق)
 صئاصخلاو ١418/١5 بضتقملاو ١51/١ نآرقلا يناعمو ١174/7 هيوبيس
 07١ ةدمعلا حرشو ١75516 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١٠7/١7 صصخملاو 5

 ه0 191 /و ال /؟ دعاسملاو ”141/ ةيدرولا ةفحتلا حرشو 186 مظانلا نباو



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 ك<رد

 هلوقك يناثلاو

 رشاعلا ٍتناك لئاو يفو ةعستن ٍرَضُم يف ٌعئاقو 50

 لب ءاهلاح ةفصلا يف ربتعُي الو ءاّمايأو تقاوم عئاقولاب ىنع

 .لاجر كاسم ةثالث لثم -0-0- اهفوصوم لاح

 تائنسحرشع ريدقتلا "”ةَياَننأ ُرَْع ُدلَه ةئَسْلب هج نسط"و
 .اهلاثمأ

002 
0 

2 25 85 25 8 

 يدادغبلل ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 484/4 ينيعلاو 054 ليلعلا ءافشو -

 ١١0 /7 رئاظنلاو ءابشألاو 5١7 /*” اًضرع ةنازخلاو 754/5 فاصنإلاو 5
 .١19/؟ لماكلاو 75١4/7 رردلاو ١14/7 عمهلاو

 .هلئاق ىلع فقأ ملو «براقتملا نم تيبلا )١(
 (عئاقو) دودعملا نأ عم (ةعسن) ددعلا ثنأ دقف (ةعست عئاقو) :يف دهاشلا
 .مايألاو فقاوملاو دهاشملا عئاقولاب دارأ هنكل .ةفلاخملا لصالاو ثنؤم

 .ددعلا ركذف

 ةفحتلا حرشو 0 ةدمعلا حرشو 477 بلع سلاجمو 155/١ نآرقلا يناعم

 154/١, فاصنإلاو 76١/5 دعاسملاو 0582 ليلعلا ءافشو ”14 ةيدرولا

 عمهلاو 7817 2775/6 رئاظنلاو هابشألاو 4١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو
 ,4١7/؟ رردلاو ؛ة /؟

 .م و لصألا يف واولا درت مل (؟)
 ١1١ ؛ةيآلا ماعنألا ةروس ()



 -ين0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 اذكو ىاكو مك

 زييمتك بوصنم درفم زييمت ىلإ ماهفتسالا يف رقتفي مسا (مك)
 يف هلاصفنا زوجي اذه نأ الإ ؟اًمس اًصخش مك وحن .نيرشع
 زوجيو ؟ اًرائنيد كدنع مكر ؟اًمهرد كل مك :وحن قل الا

 مكب :وحن .ءرهظم رج فرح (ُمك) ىلع لخد نإ ةرمضم نمب هّرج

 ؟ "7تيرتشا مهرد

 .ةرورضلاب لاصفنالا صوصخم هتاوخأو نيرشع زييمتو

 .ًةرات ةرشع رُسفَمك رْسفم ىلإ فاضتف ريثكتلل ةيربخ لمعتستو

 لجر مك وحمل «ةراأت ةثم رسْفَمو «ٌتبحص ٍلاجر مك وحن

 هرج عنتما هليدع وأ فرظب اهرّسفمو هذه نيب لصف نإو .ُتبحص

 هلوقك ءرعشلا يف الإ

 (©) عر ءمل #". ر(ة)يس م 6مم ف وا 00 ا
 ٍدلججلا وذ تيرخلا' اَهمميت اذإ اهلل اهيةامْؤوُم ةيمنودمك 0١-

 .(رابخإلا) م و لصألا يف )١(

 ؟تيرتشا اًمهرد مكب ؛لوقت ءزييمتلا بصن زوجيو (؟)

 .(ةسيم) ظ يف (9)

 .(اهنميث) ماو لصألا يف عدلا

 ,ةمرلا وذ هلاق ءطيسبلا نم تيبلا (6)

 درفملا اهزيبمتو ةيربخلا (مك) نيب لصف دقف (ًةاموم ...نود مك) :يف دهاشلا

 «بصنلا لصألاو ءرعشلاب صاخ هرجو ؛زييمتلا رجو (نود) فرظلاب (ةاموم)



 فلام نبا ةيفلأ حرش

 هلوقك ءاَقلطُم رجلا عنتما ةلمجلاب وأ اًمم امهيلكب لصف ْنإو
 ""ّراغ اًبيؤدحم ضرألا نم هنود مكر ناسف مُرَن م ؟

 هلوقكو

 .اهزيممو مك نيب لصفلا ده

 08١ ليلعلا ءافشو ١١١/5 دعاسملاو 8594 ةدمعلا حرشو 555 ناويدلا

 8١/4, ينومشألاو 145/4 ينيعلاو

 يف سيلو .ىشعالل :ليقو .بعك هنبال وأ هريهزل :ليق «براقتملا نم تيبلا )١(
 .مهنم دحاو تناويد

 ةيربخلا (مك) نيب لصن ثيح (اًبدودحم ضرألا نم هنود مك) :يف دهاشلا

 .رييمتلا بصن بجوف .؛رورجملاو راجلاو فرظلاب (اًبدودحم) اهزييمتو
 77 ةركذتلاو ةرصبتلاو 88/١“ لوصالاو 48/١” ملعألاو هيوبيس

 ةيفاكلا حرشو ١78/7١ ليهستلا حرشو ١158/١ بستحملاو /4” دصتقملاو

 حرشر 5١١ يدضعلا حاضيإلاو ١١: 0154/4 شيعي نباو ١1/08 ةيفاشلا

 ٠08ليلعلا ءافشو 56١ ةيدرولا ةفحتلا حرشو 50١ مظانلا نباو 078 ةدمعلا

 45١ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 441١/4 ينيعلاو 5٠5 فاصنإلار

 : ليق ؛ةديصق نم ؛يبلغتلا ِمِيْيش نب ريمه همساو .يماطُقلل طيسبلا نم تيبلا (؟)
 دبع ليفو ؛ءصاعلا يبأ نب مكحلا نب ثراحلا نب دحاولا دبع اهب حدم

 عفرلاب (لضف) :ناويدلا ةياورو .ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا
 .(لمتحأ)و

 .هب للعتأو اهكدو جرخأل ماظعلا عمجأ :لمتجأ .رقفلا :راتقإلا :تادرفملا

 .اهيلع لمحأ ةباد يدل سيل :يأ (هاحلاب) لمتحأ
 درفملا اهزيبمتو (مك) نيب لصف دقف (الضف مهنم ينلان مك) :يف ديه اسشيلا

 .هرج عنتماو زيبمتلا بصن اذلو ؛(ينلان) ةلمجب (الضن)
 >7377 ةركذتلاو ةرصبتلاو ٠١ /7 بضتقملاو 1948 ١/ ملعألاو هيوبيسو ٠ ناويدلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يش ني لعجو .ًالعاف (ًالضف) عفر هاو زاجأو

 ءميمت ةغل يه :ليقو ءاهب الصنم ةيربخلا ٌرْسْفُم بصنت امترو

 : قدزرفلا لوق ءزييمت لثم يف زيجأ هانمتق ام لجألو

 (*”يراشِع ىلع ُثبلح لق ًءاعدف ٍةلاخو ريرج اي كل ٍةَمع مك -4

 ةها"ة ةدمملا حرشو ١١87 ليهستلا حرشو ١9١١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو -

 7١94١ مظانلا نباو ٠١4/7 بجاحلا نبا يلامأو 76١ ةيدرولا ةفحتلا حرشر

 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو ١1١5 ؛١7١/" اضرع ةنازخلاو 144 /4 ينيعلاو

 "”ةرض

 )١( هيوبيس ١/1902,

 .(مكل) لايف (0)

 ىلع (مك) بصنو (لان) لعاف هنأ ىلع «ناويدلا يف امك (الضف) عفرب ()

 زوجي هيلعو .ةلمجلاب لصفلا عم ةيربخلا مك زييمت رج ءارفلا زاجأو .ةيفرظلا
 .اربخ (ينلان) ةلمجو أدتبم مك نوكتو «تيبلا يف لضف رج

 (ةمعو .. ..ةلامخ مك) :ناويدلا ةياورو .اريرج وجهي قدزرفلل لماكلا نم ثيبلا (5)
 ةيربخلا (مك) زييمت هنأ ىلع (ةمع) بصن ةياور ىلع (ةمع مك) :يف دهاشلا

 ةيماهفتسا (مك) ريدقت ىلع وأ .ميمت ةغل اهنأ هريغو حراشلا ركذو .لصاف الب

 .هتين دقف ١يئئمدخي نك يتاللا كتالاخو كتامع ددعب ينربخ :يأ ؛ةيمكهت

 مك زييمت يف لصألا ىلع ءاج رجلا ىلعف .عفرلا و رجلاب (ةمع) يورو
 اهيلع لولدملا (ءاعدف)و (كل)ب فوصوم أدتبم ةمعف عفرلا ىلعو «ةيربخلا
 زييمتلاو ءردصم وأ فرظ اذه ىلع مكو (تبلح دف) هربخو ؛ةروكذملاب

 .ةبلح وأ ٍتقو مك :هريدقت فوذحم

 ١19 /١نآرقلا يناعمو 790 787 .؟١07/1 ملعألاو هيوبيسو 751١ ناويدلا
 ةدمعلا حرشو ؟؟ ةركذتلاو ةرصبتلاو 587/١ لوصألاو 08/7 بضتقملاو
 59١ مظانلا نباو 1١7١ل ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر 68/5 ليهستلا حرشو 5

 دءافشو ١75/١" برقملاو 4/”١7 شيعي نباو "88 ةيدرولا ةفحتلا حرشو



 كلام نبا ةيفلأ حرش كود

 ةّمعو ؛''”تاّرملل (مك) نأ ىلع عفرلا اذكو ,ءبصنلاو رجلا

 أدتبم

 نيذه زييمت ْنكل .ريثكتلا يف ةيربخلا مك لثم ءاذكو ّيأكو

 .الجر اذك ٌتيأرو نكسأو الجر ّيأك] وحن ؛بوصنم

 (ني) لصو زاوج *'هنبا نودأ"” هيشللا مالك نم مروتطلار جا ني نيكاظ لثم .نمب اًرورجم يأك '"'[زييمت عقي ام رثكأو

 هلوق مهويو ءاذك زبيمتب

 ...ادسكو .يأك ْمُكَك

 .كلذك سيلو ؛يأكو ْمكِل امك ؛مالكلا ردص اهل (01ذك) نأ

 ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 00١/١ ينيعلاو 1١7/7 دعاسملاو 48٠ ليلعلا -
 .1؟/8 رئاظنلاو ءابشألاو ١77/7 ةنازخلاو 6

 .ظ نم ءاتلا تطقس )١(

 .م نم [] نبسوقلا نيب ام طقس 220

 .155 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (*)

 :57 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (4)
 بِصُت نِم ْلِص هب وأ ِنْيَذ زييمت بصتنيو اذكو يأك مكك

 راشملا اذكو يأك زييمت ينعي (بصُت نم لص هب وأ) مظانلا لوق نم مهفيو

 .اذكل ةبسنلاب كلذك سيلو .نمب رجلا امهيف زوجي نيذب امهيلإ
 ىلع ةلالدلا يف مك لثم ءاذكو يأكو» :هدلاو ةيفلأ مرش يف مظانلا نبا لاق (©)

 زيممو «قبس امك رورجم مك زيمم نكل ءزيمم ىلإ راقتفالا يفو .ددعلا ريثكت
 اذك تيأر وحن ءاذك زيمم اذكو «تيأر الجر يأك وحن .بوصنم يأك

 ,5957؟ .؟الجر

 .(اق) ظ يف (5)



 تدر سادت

 ةياكحلا

 نم يأب هنع لبس ركنم روكذمل ام ''”ًالصوو اًمقو ّيأب ِكحا

 «حيحصت عمجو «ةينشتو دارفإو «؛ثينأتو ؛''”ريكذتو «بارعإ

 «نيتيراجو .ءنيمالغو «ةأرماو ءًالجر ُتيأر لئاقل كلوقك

 تاّيأو ءنيّيأو ءنيتْيأو ءنْيّبأو «ةَيأو ءاّيأ تانبو ؛نينئبو

 ءركُذ امم ْنَمِب هنع لئُس روكنمل ام ةصاخ فقولا يف "”كحاو
 ؟وُنَم «لجر '*”ينءاج لئاقل لوقت «عابشإب اًقلطم نونلا كّرحو

 ؛«نالجر ءاج لئاقلو ؟ اَنَم : الجر تيأرو ؟ ينم «لجرب تررمو

 ؛ةنكاس ىثثملا نونو ؟ َنْيَنَم ءامهب ٌتررمو ؛نيلجر تيأرو ؟ نائم

 وأ ؟ُهَّنَم ءثنب تءاج لئاقلو .ةرورضلل خيشلا اهكرح امنإو
 لبق ام ءاقبو ءءاه اهبلق مث ٍهجو يف ءاتلا لبق ام حتفب ؟تْنَم

 ؟ نْيَئْنَم «نيتأرما تيأر لئاقلو .اهتمالسو هجو يف اًنكاس ءاتلا

 اذه لئاقلو .ليلف حتفلاو ؛ىنثملا ءات لبق يتلا نونلا ناكسإب

 يف فلتخي ال (ْنَم) ظفلف تلّصو نإف ."*”تاَئَم ءةوسنب فلك

 .(افقوو الصو) م يف 00

 .(ركذتو بارعإلا) ظ يف (؟)

 .ظ يف (كحا) نم لصرلا ةزمه تطقس (؟)

 .(يلاخ) م و لصالا يف (4)
 تيأر :لاق نملو ؟ونم ءلاجر ءاج :لاق نمل لاوقت ركذملا عمجلا يفو (6)

 ؟نينم .لاجرب تررم وأ ءالاجر



 كلام نبا ةيفلأ حرش <

 هلوق امأو 0 الو دارفإ

 (؟7اًمالظ اومع: تلف نجلا اولاقف ؟ متنأ َنونم تلقف يران اًوتأ -0

 يف ًةمالعلا ٌتبثأو ءروكذم ريغ" اًرَّدَقُم هيف ىكح هنأل ؛ردانف

 .نونلا كّرحو .لصولا

 ها

 اذإ ْنَمِب هنع لوؤسملا ملعلا بارعإ نوكحي '''زاجحلا لهأو

 ؟لاجر اي نم ؟ناتأرما اي نم ؟نالجراي نم ؟ةأرمااي نم ؟لجر اي نم :لثم

 اني

 ريمش وأ هريمسل ءشفخألا نع رداونلا يفو ءاًرش طبأتل ءرفاولا نم تيبلا
 ومع) :هاور نم :ينيعلا لاقو .يبسفلا ثراحلا نب رمش وأ ؛ثراحلا نبا

 نب مهسل هنأ 481١/4 ناويحلا يفو «يئاسغلا نائس نب عذجل وهف (احابص
 'يورو .ثراحلا

 نجلا ةارس اولاق نونم

 ءاذوذش لصولا يف عمجلا ةمالع تبثأ ثيح (متنأ نونم) :يف دهاشلا
 نم هب داهشتسالا ىلإ حراشلا هبنو ؟متنأ نم :لوقيف «فذحلا سايقلاو

 .نيهجو

 بضتقملاو 40٠5/١ ملعألاو هيوبيسو 8٠" رداونلاو 5805 اًرش طبأت ناويد
 5847 مظانلا نباو ١14 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ١١4/١ صئاصخلاو 5/5

 5٠٠١/١ برقملاو 448 /4 ينيعلاو 511/4 يدارملاو ١١1/5 شيعي نباو

 عمهلاو 40/4 ينومشألاو 5١8 يناوريقلل رعشلا رئارضو 7 ١7 / ةنازخلاو

 [47/4ر "58 2185/١ ناويحلاو ”77ال 7١8/7. رردلاو 7١١ ءدال؟
 ,78457/7 ةيرصبلا ةسامحلار
 .واو ةدايز ظ يف

 تيأر :لجرلا لاق اذإ نولوقي زاجحلا لهأ نأ ملعا: : 107/١ هيوبيس لاق

 -.ٌديز اذه :لاقاذإ و ؟ديز نم :اولاق «ديزب تررم :لاق اذإو ؟اًديز نم ءاّديز



 كلام نبا ةيفلأ رش

 - كتر
 دعب حتفلاو ؛عوفرملا دعب ٌمضلاب هنوكرحُيف ,فطاع اهب ''”نرتقي مل
 نم دبر ءاج لئاقل كلوقك ؛رورجملا دعب رسكلاو .بوصنملا

 مهريغو ؟ِديز نم «ديزب تررمو ؟ اذيز نَم ؛اديز :تيأرو ا

 فلعل رق ترف لش ر ل ودعتسا ا د وأ 2 وخا اديو عقر
 ""”عيمجلا دنع عفرلاف ؟ٌديز ْنَمو ٍديزب تررم لئاقل كلوقك

 .ةفرعم لك ةياكح" "سنوي زاجأو

 : لئاقل ؟ نينّمك .ركنملا ىكحُي امك ءنَمِب ٌرمضُم يكخ امبرو
 .اوبهذ لئاقل ؟نونمو « مهب تررم

 :ايشرقب نعل لاقف .يأ نم ةدّرجم ةركنلا مهضعب ىكحو

 هلوق امأو '؟”ناترمت نم انُعدو

 0يداَوُع ينلمو ٌتْلَلَم ىّتح ٌحلاصب ؟ تنأ فيك َلئاق ُتبجأف ١

 .«نيلوقلا سيقأ وهو .لاح لك ىلع نوعفريف ميمئ ونب امأو .؟ٌديز نم :اولاق -
 1914 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظناو

 .(نرقي) يف )١(
 .ناقياسلا ناعجرملا (1)
 1١1/18-1770, ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (*)
 اوكح مهنأ ىلع مهلوق اولمح مهنإف زاجحلا لهأ امأف» ١/”40: هيوبيس لاق (4)

 ةياكحلا ىلع نائرمت نم انعد :برعلا ضعب لاق امك ؛لوؤسملا هب ملكت ام

 سيلأ :لاقف لجر ةلاضو ةرم اًيبارعأ تعمسو ؛نائرمت هدنع ام :هلوقل

 نوكي يذلا مسالا يف اذه زاجف ؛هلوقل ةياكح اًيشرقب سيل :لاقف ؟اًبئرق

 ,١/ل١1 ةيفاكلا حرش رظناو .«هجولا اذه ىلع اًيلاغ اًملع

 .هلاق نم ىلع فقأ ملو ؛لماكلا نم ثيبلا (0)
 -نم ال .لمجلا ةياكح نم هنأ ىلع حلاص عفرب (ٌحلاصب) :يف دهاشلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش 24220
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 هلوقو

 0 وسفن : مهلاحرت يفو اذَغ ليحرلاب (17ةدانف س8 17/

 .لمجلا ةياكح نيف بِصْنوأ ليحرلا عفر اذإ

5 5 5 85 8 

 ريغ ماهفتسا باوج هنأل ؛حراشلا امهركذ نيذللا نيلاثملاك درفملا ةياكح
 انأ :يلوقب هتبجأ ريدقتلاو ؛ةلمج الإ نوكي ال امهريغ باوجو (يأ)و (نَم)

 ىلع رجلاب حلاصب :يورو .ةياكحلا ىلع ربخلا ىقبأو أدتبملا فذحف .حلاص
 .(حلاص)ب يأ ةملكلا هذهب لئاسلا تبجأ :لاق هنأك ءدرفملا مسالا ةياكح
 ءافشو 144 مظانلا نباو ١17١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 98/1 ليهستلا حرش

 ٠١/5 ب ليمكتلاو ليبذتلاو 457 ينغملاو 007/5 ينيعلاو 106 ليلعلا

 14/١. رردلاو 1١97/١ عمهلاو 87/يطويسلل ينغملا دهاوش حرشو

 .(اودانت) ظ يف 010

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛جزهلا نم تيبلا (0)
 لرقب ةيكحم ةيمسا ةلمج اهنأ ىلع ليحرلا عفرب (اًدغ ليحرلا) :يف دهاشلا
 ىلع بصنلا زوجيو ءادغ ليحرلا :مهلرقب اودانت :ريدقتلاو .فوذحم
 وأ ءادغ ليحرلا لعجن وأ ءادغ ليحرلا لحرن :ريدقتلاو ءاضيأ ةياكحلا

 .ءابلا لامعإ ىلع رجلا زوجي و .اًدغ ليحرلا اوعبجأ

 1١1/5 يجاجزلا لمج حرشو ؟7”؟ ةعانصلا رسو 770/١ بستحملا

 ,؟ 7/4 ةناّرخلاو 597/١ برقملاو



 و

 ثينأتلا

 وأ رثكألا يف ءات وهو ؛ةمالع ىلإ رقتفي اًعرف هنوكل ثينأتلا

 فرعُيو .فتكو .دّيك ءءامسألا ضعب يف اهريدقتب ىنغتسيو .فلأ

 ىلإ ةراشإلابو ءاهُنْشُهَن ٌفِتكلا :وحن .ريمضلا ثينأتب ريدقتلا
 ءانلا ٌدربو :''”تعنلا ثينأتبو .فتك هذهك ءيذ :وحنب ىّمسملا
 ١ ا يتلا يف هيلإ

 لعاف ىنعمب يأ .ًالصأ لوعُف ىلع تافصلا نم ناك امو

 لَعْفِم وأ ."'ريطعيك ليعفم وأ راذهوك لاعفم ىلع وأ ءروبَّصك
 .ريكذتلاو ثينأتلا نيب ةقرافلا ءاتلا هقحلت الف ءمشْغِمك

 ا سو ب415 و ذل اهالي دقن اةيووح خ5 دزغبا رف[ دبقو

 «*!ةّيازغِمو .ةمادقمو ةوُرَثو ؛ةلوُلَمك ةغلابملا ءات هقحلت نكل
 ٌةَبوُكَرك ثينأتلا هقحلت دقف لوعفم ىنعمب لوُعف ناك نإو

- 4 0 

 هيوعرو

 .ةميرك دي كدي :لثم )١(

 .(ةيدي هذهك) ظا يف (؟)

 .(اريطعمك) ظ يف (5)
 .(ةريفشمو ةلاضنمو) ظ يف (4)

 .5157 (بزع) ناسللا .ىعرملا يف سانلا نع هتيشامب بزعي نم ةبازعملا (8)
 ؛ةثوغرو ثوغفر ةاش ١١8٠١٠: (ثهغر) ناسللا يفو ءعضرملا :ةثوغرلا (5)

 .عضرم



 كلام نبا ةيفلأ حرش ىو

 هفوصوم عبت نإ (لوعفم) ىنعمب (ليعف) نم ايلاغ ءاتلا علتمتو

 .حيرجو « ليتف ةأرماك

 ةَلْعَفو «ةميمذ ةَلْضّحك «لعاف ليعفب (لوعفم ليعف) هبشُي دقو

 ,.بيرق ةأرماو « ميمر مظعك ,'"'”"سكعلابو 1 ع

 .ءارمحك ةدودممو «ىثنأك ةروصقم ثينأتلا فلأو

 ؟””ةيهاد : ىَبَرأك (ىلَمُف) :روصقملا نازوأ روهشمو
 نمي 419 يضرم نلف نفور نلرلل ؟ يينبا( لفنرو

 .عيرس يشم :ىَطَرَمك اًردصمو ؛ىَدرَبك '؟'اًمسا (ىَلَعْف)و
 . ىّدّيَحك ةفصو

 .ىَعِبَشك ًةفصو ؛ىرغدك اًردصمو '”ىعرصك اًممج (ىَلْعْف)و

 .ىَنامُسو ىَرابُحك (ىلاعُف)و

 «لطابا نيمسُك (نلعناو

 . يشم نم برض :ىَرظَبِمك "')ىَلَعِف)و

 .ةدومحمو ةموملم :يأ

 لثم امك ءءاتلا هقحلت الف .لوعفم ىنعمب اليعف هبشي لعاف ىنعمب ليعف يأ
 .بيرق ةأرماو ميمر مظع ب

 ,(ةباد) ظ يف

 .ةثالثلا عضاوملا يف عفرلاب (ردصم ءمسا)م و لصألا يف

 .ءو لصألا نم طقس (ىعرص)

 .(ىَلُلَعِف) لصألا يف



 - ين كلام نبا ةيفلأ حرش

 .ىلججك اًممجو ؛ىَرْكِزك اًردصم (ىَلْعِف)و
 نانو 1 نك ربل ىلع( اواو( ىلغت)ا نووي وت ل باز
 ملو ءَنْوُن نإو ؛ثينأتللف اَلإو قاحلإلل لاف ءاتلا هتقحل وأ غ1

 رف

 ب (4)

8 (0) 

030 

 .ناهجولا هيفف ”' ”#ىرتت»5 م دلل

 4!ٌثح .ىثيثجك (ىليغف) 00
 )0( ا 5-4

 3 علط ءاعو :ىرفكك (ىلعف)و

 ار و 3

 7 يذبت :ىّرْذُبو ؛رذَح :ىّرذُحك (ىلُعف)و

 نأب ؛ةفص الو ردصم الو عمج ريغ (يناثلا نوكسو لوألا حتفب) (ىلغت) ناك اذإ ينعي

 . ىقلعو ىطرأك قاحلإللو هلو ىملسك هل نوكت لب ؛ثينأتلل هفلأ نوك نيعتي مل اًمسا ناك
 نوك نيعتي ال هنإف ءردصم الو عمج ريغ (نيعلا نوكسو ءافلا رسكب) (ىلغف) ناك اذإ اذكو

 , ىهزعو ىّصْيك قاحلإللو ىزيضك هل نوكت لب «ثينأتلل هفلأ

 ,1744 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش رظنا .ثينأتلل نوني مل نم دنعو ؛قاحلإلل نّون نم

 .نيرتاوتم انلسر انلسرأ :يأ 5

 فلألا نأ ىلع افرصنم نيرنتلاب (ىّرتت) :رفعج وبأو ءورمع وبأو ريثك نبا أرق
 نيونت الب نويفوكلاو عفانو رماع نبا اهأرقو .قاحلإلل وأ 0
 نايبلاو 588 -7584 /؟ فاحتإلا يف نيتءارقلا رظنا .ثينأتلل فلألا نأ ىلع
 18١. -484١/؟ نمحلا هب نم ام ءالمإو ا نآرقلا بارعإ بيرغ يف

 نزو ىلع (ىُرْدُبو كك ىّرفك) 5 تاملكلا فيرصتلا بتك

 .اهلّصف حراشلا نكل «ةحوتفم ءارلا ديدضشمو نيعلاو ءافلا 896

 لثمي نأ دارأ نوكي نأ لمتحي هنإف .ىّرفك يف نيعلا ةكرح طبضي مل هنوكلو
 (ىْرذُيو ىرْذُح) يف هريغ دري مل يذلا نيعلاو ءافلا مومضم ريغ نزول اهب
 ءامهحتفو ءامهرسكو : نيعلار اغلا منقي تأت (ىرفك) نأ ناسللا يف ءاجي دقن

 _4.1- 99٠٠/6 (رفك) ناسللا . ملعأ هللاو . نيعلا حتفو ءافلا مضبو

 .(ريذنت .ىَّرذن) مو لصألا ين



 كلام نبا ةيفلأ حرش تو

 . فطان : ىلبيفو .طالتخا : للا (ىلئكل)و

 تسل : ىَراَقُشك (ىَلاَعُف)و

 00 ماو .5(2) ,ستدعس (2١ع 6 . ٠
 ىمرصيفو ءاثسن 7 قرون رهك ةردنتسم نازوأ هذه ريغو

 3 . ,(9) ثم 2 و
 .ىتوبرهو «بنرأ نينجا ري د رخل ١ ىّواعبرأو . اياحربو

 .ىَلوُعِتَن ؛ىَرْلُمَت :يليام اهدورو بسح «رداحلا ءامسألا هذه كزوو (230

 ,ىلِيلعِف ؛ىَلَعْفَم ءىَلَعْفَي ءىَلْيْمَف ,ىنولَلْسَت ءيتوُلَعَت .ىَرالَمْلأ ءايالَمُتو
 .ايالعف :(ايالوح) يف ليقو .ىلاعؤف ءايالْلْعَف ءاّيلَمَف

 ليلعلا ءافش ينو .فيحصت نونلا لدب ءابلاب (ىوبرهك) مو لصألا ين

 .«تبنلا نم برضل ىَوْنْرَهولا 9
 ,خسانلا نم أطخ (ىضوصيقو) ظ يف
 امنإو ؛مسالا اذه ركذ نم دجأ ملو (اناحرت) م يفو (ىناحرب) لصألا يف

 .(اياحرب) درو يذلا

 امل مهنايب يفو 1١١/4. ينومشألاو 585 مظانلا نباو حراشلا لاق اذكه

 .رظن (ىّواعبرأ) نزو ىلع ناك
 ةزمهلا مضب ىَراعُبرألاو اعُبرَأْلا دعقو» :75/* (عبر) طيحملا سوماقلا يفف
 ةيفلألل ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح يفو ءاًعبرتم :يأ ءامهنم ءابلاو
 «بنرألا يشم نم برضل ىَراعُبرأك :(ينومشألا ينعي) هلوق' :لاق 4

 ره امنإ بنرألا يشم نمر رسفملا نأ هنايبو ءللخ همالك يف
 لاقو .ةدحوملا ءابلاو ةزمهلا مضب :ينمشلا لاق ىّرواعبرأ امأو :ىّمبرأ

 يف ليقع نبا لاقو ٠عبرتملا ةدعت يهف ءابلا مضو ةزمهلا حتفب :يدارملا

 اذإ ىَراعُبرأ دمق لاقي .ىَوالْعْفأ نزو ىلع ىَراعُبْرار: /٠١*: دعاسملا
 يشم نم برض وه .ءابلا حتفو ةزمهلا مضب ىَمَبْرَأو» :لاقو .ءاعبرتم دعق
 ةزمهلا عشب ىَعَيْرَأوا 1١١6 لبلعلا ءافش يف يليسلتلا:لاقؤ: .«بنرألا
 ءابلا مضو ةزمهلا حتفب ىَراعُبْرأو «بنرالا يشم نم برضل ءابلا حتفو
 .ملعأ هللاو .؟عبرتملا ةدعقل



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 - كم
 م مصاص م 6 م - ًُج

 .ةبنرأ ميظع :ىَرَّركَمو ءىَّرّيْهَيو ءىًحيَبهو .ىّقوفدنحو
 35 4 مهم سم مم 8 5

 .اًيالؤحك "”ىّلاعْؤَفو ."'اَيارَدْرَبو .''”اًيَحَرَمو .ىَلِصْفِشو
 5 ا 210 ه ٠ ا

 «ةأرما : ىنَتْرَف ىلع ةصالخلا يف مكحي خيشلا نم بجعو

 1 ءاش وا ,(04) [بعدلا 40
 يف اهيلع مكحيو ؛رادئتسالاب ءرتخبتب ةيشم ١ ىلّزيخو ىلزؤخ

 7 انتفالاب هلدمع

 اردصمو 77 اًمسا (ءالغف) : دودملا نازوأ روهشمو

 هريغلو ؛«ءارمحك لعفأل فضا ,0ءاًفاطك ىئعم اعمجو :ءابغرك

 .ءالطه ةميدك

 ماَيأ عبار :ءابلا ْثْلْعُم ءاقيراك (ذنفأو ءالعفأو ءالعفأ)و

 ("'ةميخ دومع وأ '"”رهن وأ ءعوبسأ

 .(يححرمو ىلصقشو) ظ يف )01(

 .عضوم مسا (اياردرب) : 1١7/4 ينومشالا لاق .(انادرب) م يفو (ايادرب) لصألا يف (؟)

 .قباسلا عجرملا .عضوم مسا (ايالوح) : ينومشألا لاف .(انالاعوف) مو لصألا يف (5)

 ىنترف) اهنم ركذي مل رهتشملل ءالاثم رشع ينثا دع ثيح .5” ةيفلألا (5)
 .(ارادنتسا هلهريغل ٌرعاو) :اهدعب لاقو (ىلزوخو

 .فيحصت (ىلريخو ىلزوج) م يف و (ىلزيححو ىلزوج) لصألا يف )0(

 ىَلَعْوْفو ىَلَلْمُف ...روصقملا ةلثمأ روهشمو) :ةدمعلا يف كلام نبا لاق (1)

 ةدمعلا رظنا .روهشملا نم ىَلْزْيََحو ىَلْرْوََحو ىئئْرَف نزو لعجن (ىّلَعِيْمو
 .م7ا/لو 8١9 اهحرشو

 .فيحصت ءداصلا لدب نيسلاب (ءارحسك) مو لصألا ةفإ

 ,(ىفرطك) : لصألا يف (4)
 .(ارهن) م يف 05

 .م نم (ةميخ) تطقس(١١)



 دللام نبا ةيفلأ حرش

 .ناكم :ءابّرْقَعك (ءاللْعُف)و

 .صاصق :ءاًصاصتك (ءالاعن)و

 .ءاصقْرُمك (ءاللغف)و
 .ءاروشاعك (ءالوعاف)و

 .ءالقابك (ءالعاف)و

 .ءايربكك (ءايِلْعِف)و

 .ءادوبُعَمك (ءالوعُفَم)و

 .'"''ءاسارّبك ءٌةرات ءالاعُم :يأ .نيعلا قلطُم (ءالاعف)و

 .ءاروُرَسك ًةراث ءالوْعفو :'"”ءائيرّقك ًةرات ءاليِعفو

 ةراث ءالَمُفَو ءءاَرّيِسك ًةرات ءالَمِف يأ ءءافلا قلطم (ءالَعْف)و
 .عضوم : ءافتجك ًةرات ءالَعْفو :ءالّيُحك

 ءملغ 0 ءاشكبو ”وركذت مل نإو اضيأ اهروهشمو

 فافُحْلُسَو .'"”كلم :ءايِقْيَرُمو ءيشم نم ٍبْرَض :ءاضُكرَتو

 .ةدارٌج :ءابداخجو .ءاصبضخو ءءاّيِركْرو
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 ؟وه سانلا يأ وأ ؟ره ءاساربلا يأ يردأ ام :لاقي .سانلا : ءاساربلاو .(ءانالثك) ظ يف 000

 4/*1١. ينومشألا .ءاثيركو ءاثيرق رمت لاقي (؟)
 ءاّسِلَعَف دعم ؛ءايِلُبْعُف ؛ءالُعْمَت ؛ءالعَيف :يه ءاهبيترت بسح اهنازوأو (9)

 .رماع نب ورمع ؛نميلا كولم دحأ مسا (4)



 ير دللام نبا ةيفلأ حرش

 دودصملاو روصقملا

 ْدِرَطُم حيحصلا نم ريظن هل لتعم مسا لك يف ّيسايقلا رصقلا

 َفِنَذ امهريظن ءىَّرَج يرجو هىَمَع َيِمَعك .هرخآ لبق ام ٌحتف
 ىطْعُمك ةثالث ىلع داز ٍلوعفم مساكو ءاًفَسأ فِسأو ءاَمَنَد

 ةلْغِف) عمج :(لمفو لَمِف) كو ؛مرَتْحُمو مَرْكُم امهريظن .'''ىَئَتْقُمو
 ©9بّرُقو بَرَق امهريظن ؛ىٌّدُمو ىّرمك ''!(ةلعقو

 ةدايز درطم حيحصلا نم ريظن هل لتعم لك يف يسايقلا ذملاو

 ؛ًءاوِعرا ىَّوعراك .لصو ةزمه هلوأ لْعِف ردصمك ءهرخآ لبق فلأ

 :قالطنا:'”اهريظن ءاءاصقتسا ىصصقتساو «اًءاَئَّيرا ىأتراو

 .ماركإ هريظن .ءاطعإك (لَمْفأ) ردصمكو ؛جارختساو ؛ٌرادتقاو

 :ماغُب امهريظن ؛ءاغثو :ءاغرك ءتوصل (لَمَف) ردصمكو]

 .,"داؤدو

 .(ىنثمو) ظ يف )١(

 .م و لصألا نم امهادحإ تطقس (ةلعقو ةلعفو) (؟)
 ناسللا .كشلاو لدجلا (اهرسكو ءافلا مضب) ةيرم :اهدورو بسح اهتادرفم (*)

 (ىدم) ناسللا .نيكسلا ىنعمب (اهرسكو ءافلا مضب) ةيدمو 5١84 (ارم)

 ,"8658 (برق) ناسللا (ءافلا رسكب) :ةبرققو .

 .(امهريظن) م و لصاألا يف (4)
 ؛لبإلا ريس ةعرس :ةدأدلا و ١”. (مغب) ناسللا .ةيبظلا توص :ماغُبلا (4)

 يف نيئحلا تعججر اذإ :لبإلا تأدأدتو .ليسملا ىلع رجحلا عقو توصر

 1117-1717 (دأد) ناسللا .دهملا يف يبصلا كيرحت توصو .اهفاوجأ

 روما



 كلام نبا ةيفلأ حرش ينو

 .روصقملا يف هرخآ لبق ام ُحْنَّف ّدرظا ريظن هل سيل ''”امو

 .يعامس هذمو هرصقف .دودمملا يف هرخآ لبق فلأ ةدايزو

 :تارث :قّرثو «ةؤله 'ىتسو «نابتف دحاو ىئفك  .:لوألاف

 .لفع :اجحو

 ةرثك :ءارثو ءفّرش .ءانسو ءّنس ةثادح :''"ءاتفك يناثلاو

 .لغت :ءاذجو .لام

 روصقملا مو .هزاوج ىلع عّمْجُم ةرورضلل دودمملا رصقو

 هلوق وحن ليلدب ."نريفوكلا ةرورضلل هزاجأ

 ؛ءابهللاو لكشملا ىف ُقَلْعَي .:ءاشينف نفورمت نم كلاي 334

 .م نم [] نيسوقلا نيب ام طقس )١(
 .(ىتفك) مو لصألا يف هيف

 .رعشلا يف هوزاجأف نريفوكلا امأ ؛نييرصبلا دنع زوجي ال روصقملا دم ()

 «نييرصبلا دنع علتمم ةرورضلل روصقملا دم كلام نبا لاقو .16 فاصنإلا

 ١190548. ةيفاشلا ةيفاككلا حرش رظنا .نييفوكلا دنع ال

 نأ ىلآلا طمس قيقحت يف ينميملا ركذو .مادقملا يبأل زجر نم ناتيبلا (4)

 نب سهيب همساو .مادقملا وبأ امأ «يريبدلا ساسج نب مادقملل زجرلا

 ,بيطق نب ساسج ناسللا بحاص هامس ؛يومأ رعاشو سراف وهف ؛بيهُص
 لدب مادقملا ابأ بتكف أطخأ يركبلا نوكي نأ نأ دعبي الود : ينميملا لاقو

 .(قلعي) لدب (بشني) :يورو .«لوألا ةرهشل مادقملا

 ءامشح راص فج اذإو .ىون دقعي ال يذلا رمتلا :ءاشيشلا ؛تادرفملا
 .قلحلا وهو ءلامسلا عضوم :لعسملا .بشني :قلعي .صيشلا ىمسيو

 د .مفلا ىصقأ يف قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا يهو ء؛ةاهل عمج :ءاهللا



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 .' نضعتلا .اهللا
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 «نييرصبلا يأر ىلع رعشلا ةرورضل ءاهللا دم ثيح (ءاهللا) :يف دهاشلا -

 .زاوجلا ىلع نييفوكلا دهاوش نم وهو ءاهللا رصقلا لصالاو
 حرش 9١؟/6١و ١١1/١5١و ١01/١ صصخملاو "18 771١/15 صئاصخلا

 ةفحتلا حرشو 744 مظانلا نباو 745 فاصنإلاو ١754 ةيفاشلا ةيفاكلا

 طمسو 4٠١ ةفحتلا حرش دهاوش حرش و 009/4 ينيعلاو 746 ةيدرولا

 5١١7/7 رردلاو ١97/5 ممهلاو ١١ يناوريقلل رعشلا رئارضو م4 ئلآللا

 .547/7 يلاقلا يلامأو

 )١( الهقلاو ىصحلاك رصقلا بجاو اهللا نأ ينعي .
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 لام نبا ةيفلأ حرش تود

 روصقملا ةينثت ةيفيك
 اًهيحصت امهعمجو دودومولاو

 ءادعاصف ةعبار تناك نإ ًءاي هفلأ بلقان روصقملا ن نش اذإ

 ىجححرو :نايتفو ىتماك ؛ءايلا نم ًالدب ةثلاث وأ 1100

 نام هن قدم نفك «لم دفاع نم اهلصأ لهجج وأ .«نايحرو

 نم الدب ةثلاث تناك ْنأب ؛ءاي هيف اهُبلقت 0 اميف اواو اهّبلقاو
 ملو لصألا ةلوهجم وأ .«ناوصعو اًصعو ءناوَُمَقَو اًمَقك «واو

 :ناولإ تدب نمسم "”ىلإك لمت

 اهلبق ام حوتفم ءايو ءاعفر لأ نم بارعإلا يف رم ام اهلوأو

 .نونلا امهدعبو اًبصنو اًرج

 هزمه بلقب ىنُْ «ثينأتلل ةزمه ديز امم ءارمحو ءارضخك امو

 ةرمه ديز أمم ايرون !ءانلعك امو .تاوارمحو «ناوارصصك ءاواو

 نكي ؛« لصأ نم لدب هزمه امم ؛ءايحو ءاسكك وأ «قاحلولل

 ,ءاقبإلاو بلقلاب

 .ءاقبإلاب ىَنُْي لدب ريغ لصأ هزمه اّمِم ء؛ءاضور ءاّرقك امو
 .ناءارقك

 يتلا يل تعم اج ةماعلا ىكفح ول هرددملا ردوب لمحو

 «ناءارمجو :نارارقك .عامسلا ىلع روصتمل هللا نع دق امو

 .م نم (مل) تطقس )١(

 .(لإك) ظ يف ()



 -تمو كلام نبا ةيفلأ حرش

 عضوم نالزؤخو «ناواعصاق عضوم 9 داعيشاقو اناا

 "”نايلزؤخ
 ّدح ىلع يذلا عمجلا يف روصقملا نم رخآلا فذحاو

 عمجلا ةمالع لبق ةحتفلا ٍقباو ءملاسلا ركذملا عمج وهو ؛ىثثملا

 .نيفطصملار نرفطصملا وحل .فوذحملا ىلع ٌلدتل

 .عفرلا يف ٌةَّمض هترسك بلقاو ءهرخآ صوقنملا نم فذحاو

 .نوضاقلا وحن

 ثلا هئينأت ءات لبق ناك نإف «ءاتو فلأب مسالا َتعمج اذإو

 .'؟”اهنم الدب ةثلاث تناك نإ اًواو اهبلقتف .ةينثتلا يف اهبلقك اهبلقاف

 ؛«تايتفو ةاتفك ءاهنم الدب ةثلاث تناك نإ ءايو «تاوطقو ةاطقك

 :تاظعمو '”'ةاطفيك ءاقلطم ةحاوو

 .تيأر امك هيف يه اًمم ءاتلا ةيحنت مزليو

 ءاّمسا ناكو ؛نيعلا ملاسلا يثالثلا ءاتلاو فلألاب عمم اذإو

 اًدرجم وأ ءاتلاب اًدنؤم .«فعضم ريغ ؛لوألا حوتفم «نيعلا نكاس

 دغدو «تارصتو ومعك .هثافل اَعابنا هنيع حتف بجو ءاهنم

 :افعضم وأ .نيعلا لتعم وأ ةبْعَصك ًةفص ناك ولف ,.تادّعدو

 .(ناتارمح) خسنلا عيمج يف )١(
 ٍ .(ناءاعصاق) م و لصألا يف (؟)
 .دودمملا يف لش اممف هلبق ام امأ ؛ىلزوح هدرفمو هروصقملا يف دش امم «نايلزوخ ()

 .(امهنم) مو لصألا يف قدا

 .ظ نم ءاتلا تطقس (0)



 .نوكسلا ءاقب بجو .ةّركو ءةضيئو ةزْوَجك

 ؛ةرسك دعب د ههال ال مسا وهو مض وأ هلّوأ رسك نإو

 وأ اهنكسا وأ ءافلا هّئيع غبتأف (ةّيِبْرك ؛«ةمض دعب ءاي نا .ةَوَرْذك

 لوقت .لمججو :ةفُغو دعو ؛ةرذِس :وحن كلذو ءاهحتفا

 تناردسو «تاردسو « تاردِس

 ةمْوَسو ةعئبك”:يعلا لتعُتو*” 4 8ةوضنك ةفصلا "”هكسأاو

 0 | م 7

 .حتفلاو ناكسإلازجأو رو ؛ةورؤ وحل يف عابتالا عنماو

 هّقحو حتفلاب .7تارّيِعو ةرّيجك ٌردان اّمإ ركذ ام ريغو
 ناكسإلا هّقحو '''”عابتإلاب تاورجو ةّوزجو ''”ةعْيَبك .ناكسإلا

 .(اواو همال مسا وهو) م و لصألا يف )١(

 .(وأ) لدب (الو) يف (؟)
 .ةفصلا نيع نكسا يأ (6)
 .ةفص يهو ؛ءاللا ةلتعم ةوضنف ؛تابغصو ةّبغصب لثمي نأ ىلْوألا (4)
 .ظ نم واولا تطقس (©)

 .نيعلا ةلتعم ةزرجف ؛خسانلا نم وهس وهو (ةزرجك افعضم وأ) ةدايز ظ يف (1)

 «تاذع «تامؤَس :تاعُيَب .تاوضن :اهدورو بح اهعمج يف لاقي (0)

 .ةبادلا :ةوضنلاو .اهيف عمجلا نيع نوكسب
 عمسي مل هنكل (تاريِع) عمجلا يف نيعلا ناكسإ هقحف ؛نبعلا لتعم (ةريع) (4)

 .ةمعطألا لمحت يتلا لبإلا يه ريعلاو ,حتفلا الإ برعلا عيمج نم اهيف

 .قبس امك نيعلا ةلتعم اهنأل (4)
 ,حتفلا وأ ناكسإلا اهقحو ءءافلل اًمابتا عمجلا يف نيعلا ركب ينعي(١1٠)



 ب6 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ناكسإلا هّمحو ""”حتفل اب ,'تالّهكو ةليك و .ةورذك حتفل او

 هلوقك ؛ةرورض امإو ءةبعّصك

 "هاف نم سفنلا يرتستف 4
 نم ةّلتعملا نيعلا ليذه حتفك ءموق ةغل امإو .حتفلا هّقحو

 هلوقك «ةزّوجو هيب وحن

 ا*جوُبَس ِنْيَبكِنَملا حسمب ٌقيفر َْوََتُم ٌحئار ٍتاضَيَبوخأ-5
- 

2 385 2 5 

 .اهيف حتفلا عمس هنكل (تالهك) عمجلا يف نيعلا ناكسإ اهقحف .ةفص اهنأل )١(

 .ظ نم (حتفلاب) تطقس )غ0

 هلئاق ىلع فقأ ملو ءزجرلا نم تيبلا (*)
 ملاس يثالث اهنأل ؛حتفلا سايقلاو .ءافلا نكس ثيح (اهتارْفَز) :يف دهاشلا

 .ةرورض كلذو ؛«نيعلا

 ةيفاكلا حرش و 084 ينادلا ىنجلاو 5١7/١" صئاصخلاو 4/7 نآرقلا يناعم

 ءافشو ١58 ينغملاو "7 مظانلا نباو 578 ةدمعلا حرشو امله" ةيفاشلا

 4١. حارتفالاو 7١7/١ لبمكتلاو لييذتلاو 217 :477/4 ينيعلاو 779 ليلعلا

 . مهراعشأ حرش يف هدجأ ملو «نييلذهلا ضعبل هنأ ينيعلا ركذ ؛ليوطلا نم تيبلا ()
 .تاضيب وبأ يدرو

 ؛ناكسإلا سايقلاو «ليذه ةغل ىلع ءايلا حتف ثيح (تاضّيب) :يف دهاشلا

 . نيعلا لتعم مسا هنأل
 ةيفاكلا حرش و١١١ ةاجاحملاو 184 /” صئاصخلاو 15/١" فصنملا

 577/6 يدارملاو ١5١ ليلعلا ءامشو ”*5 مظانلا نباو 18٠4 ةيفاشلا

 445/5 رحبلاو ١/١ رردلاو 7" ١/ عمهلاو 454/8 ةنازخلاو 0177/4 ينيعلاو
 ,"948 (ضيب) ناسللاو



 كلام نبأ ةيفلأ حرش تم

 ريسكتلا عمج

 ةّلعفو «سأفأك ٍلعفأو ,ةحلسأك ةلهفأ ةعبرأ ةلِقلا عمج ةلئمأ

 .ةرثك هذه ٌريغو .سارفأك لاعفأو «ةيثفك

 «لجر عمج لججْرأك ؛ةرثك نع اًعضو ةّلق ءانبب ىنغتسُي دقو

 .ةدئفأو :قانعأو

 قافَص عمج َىُمُصك ءةَّلِق نع ةرثك ءانبب ىنغتسُي دقو

 .بولقو «''”لاجرو

 حيحص (لْمَف) ىلع مسال وهو :(لْمْفأ) عمجلا نازوأ نو

 ذشو "”بؤّتو ءتْيَبو .مّحَّضك ال ءبغُكو ءوُلَدو يبَظك نيعلا

 .تزئار نيا
 «ثنؤم ءهرخآ لبق ةّذمب "”يعابر مسال اضيأ (لُمثأ)و

 .نيمّيو باَمَعو عارذو قانعك

 :ترغاو يللا ركذملا سددشو

 .فّيسو «بؤّتك .(لمفأ) هيف درطي مل يئالث مسال (لاعفأ)و

 .بُئظو ءلمُثو .لبإو ءبّتِعو .ءلْمِجو ءدّضَعو هرمنو ءلّمَجو

 .(لاجر) نم ماللا تطقس )١(

 .(روث) ظ يف (0)

 .(يعابرلا) ل يف (7)



 و كلام نبا ةيفلأ حرش

 ؟””وانزأو 2"”خارفأ ّدشو

 .باطرأ َلَثو ."ارّمُثو ءٍدّرّصك .بلاغلا يف ٍلَعفل (نالعف)و

 ؛لاذّقك .هرخآ لبق ٌدمب يعابر ركذم مسال (ةلِهفا)و
 .دومعو ؛فيغرو ءرامحو

 ؛ماللا لتعمو فعاضملا نم لاعفو لاعف يف (ةلهفأ) مزتلاو

 .ءانفو .ءابقر .مامإو .مامزو ةّثبأو .ءاسك : يأ :تاتبك

 ا ءالْمَو وأ 10 هاو لباقُم انَضَو لَمْفَأ يف ٌدرظُم ل

 .ظ نم (خارفأ) ةزمه تطقس )١(

 امهدرفم نأل ؛(لْعْفأ) نزو ىلع .دنزأو خرفأ :دانزأو خارفأ يف سايقلا (؟)
 .نيعلا حيحص مسا (لغف) نزو ىلع

 .نارئاط امهو .نارْغِن ,نادّرِص :نالغن ىلع ناعمجي شو درص (9)

 .ماللا لتعمل ةريخاألا ةثالثلاو فعضملل ىلوألا ةثالثلا ةلثمألا (1)

 .ةرثكلا عومج نازوأ نم اذه (6)

 :لثم اًقيقحت ءالعف ىلع ثنؤمللو .ءلعفأ ىلع ركذملل اًفصو ناك ام :يأ (5)
 .رمُح امهيف :لاقيف ءلْعُف ىلع عمجي هنإف .ءارمحو رمحأ

 .(اغُضو) م و لصألا يف (0)

 هنم ثنؤملل سيلو ركذملاب صاخ (لّمفأ) ىلع عضو فصو لك نأ يأ
 ؛(لْغُث) ىلع عمجي هنإف ؛ةرمكلا ميظعلا لجرلل رمكأك ؛ءالعف ىلع فصو
 ىلع عضو ثنئؤملاب صاخ فصو لك (لْمُث) ىلع ممجي اذكو .رْمُك :لاقيف
 !لاقي ءءازجعو ءالفع :لثم .(لعفأ) ىلع هنم فصو ركذملل سيلو (ءالعن)

 رجعو ءلْمُع



 كلام نبا ةيفلأ حرش يي

 يو 0 المع نيف دكا «ءارمجو رّمخأك :لَعْفأ لباقم

 .ةملغو «ةريثو .ةّيتفو « ةحبِشو قلك .ظوفحم :؟*!(ةغيف)و

 .ةيصخو ؛َةلْزِْغو

 هنوك طرشب .هرخآ لبق ٌدمب يعابر مسا يف درظُم *”لْعف)و

 .لاذّمك ءاّملأ ةدملا تناك نإ ءاضيأ فعاضم ريغو «مال ٌميحص
 37 صولَقو ءدومعو «بيضقو دارقو ؛عارذو تانعو «ناتأو

 "”نائيك كلا هتّدم: فعاضم قفار دنَو

 81 ل و نفل ريغ هنا اه دراظاو

 و «لوُتقو .روبصك . لعاف لوغف يفر

 نزو ىلع رْمُك :هعمجو ؛ةقلخلا يف لوبقلا مدعل ؛اًقيقحت ءالْعُفِب لباقُي ال )١(
 .ركذلا سأر يهو «ةرَّمكلا ميظعلا رمكألاو .لْمُف

 ءالفعلاو .لْفُع :اهعمجو .ةقلخلا يف لربقلا مدعل ؛اقيقحت لَمْفأِب لباقُي ال (0)
 .ةبالص اهمحر يف يتلا ةأرملا

 فصولا اذهو ءلْعُف نزو ىلع هرجع اهعمجو «ةزيجعلا ةميظعلا :ءازجعلا (*)
 .زجعأ ركذملل لاقيالو .ءاسنلاب صاخ

 .يعامس وهو .ةلقلا نازوأ نم اذه (4)

 .ةرثكلا نازوأ نم هدعب امو نزولا اذه (0)

 دمع ءبُضُق هدُرُق ءعُرذ رمح هنأ هدف تيما تبع اهعمجو (1)

 تلك اك يب هرقل ب نا ين .للذ هد نع ناعمحت )0

 لوعف نزو ىلع ناك نأ ينعي .رْمُع هلق 0 ل حو 0



 ظريف ككاو هدر وشخو ةرش انآ 1 4

 ىَلْعُف ىلع وأ .ةّقْرُعو :ةرقك ؛ةلْعُف ىلع مسال (لمُق)و
 هع 300 6 : م م س25 (9) 00

 (8)ءءء

 .٠ هيرشو

 ىلع هعمج ءيجي دقو .'')ةّيْحِلَو .ةئْرفك لقفل , لفل

 0 خو ةيْلِحو ءىححلو ةّيخلك « لَعُ

 ؛ لفاع ركذم مال لتعم ؛لِعاف ىلع فصو يف درطم (ةلعف)و]

 2م( 1ك
 [مارو ضاقك

 ركذم مال حيحص لاف ىلع فصو يف درظم (ةلّمف)و

 5 «َرابو . لفاسو ةلَمَكو . لماكك ؛ لفاع

 .ريذن ؛ نِشَح ءرمُث ؛بيترئلا بسح اهتادرفمو )١(

 (ىثنأ) لدب (ءانب) م يفد .(لعفأ ىلعف ىئنأ ىلع و أ) م و لصالا يف (0)

 رْفُص هرّبُك فره ترف :بيترتلا بح عمجت ةرفإ

 ناو ءمهب + 0 اهعمجو .ةلزانلا ؛ ةبونلاو .عاجشلا :ةههبلا ع

 رف
 .(ءافلا رسكب) ةدايز م يف (5)
 .ىمحل ءقَرف < :امهعمج يف لاقي قفز

 .(للحك) ظا يف (0)

 ةهاضق لايف :ةلَعُق ىلع ناعمجي مارو ضاقو .ظ نم ةدايز 0 نيسوفلا نيب ام 4(

 تلبقف اهلبق ام حتفو امهيف ءايلا تكرصتف ؛ةيَمرو ةّيضُق لصألاو ؛ةامرو
 .ةامرو ةاضق ليقف اغلا

 .ةرحس «ةررب ؛ ةلْفَس :اهدورو بسح اهعمجرو )5



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يتردد

 «ليتّك .باصُم ىنعمب ؛لوعفم ليِعَف ىلع فصول :(ىلغف)و

 لِعَف نمو «ضيرمك لعاف ليِعُف نم ''ههيبش هيلع لجُحو ءريسأو
 .قّمخأك لَعْثأو ءتّيّمك "!لِعُْيفو .كِلاهك لِعاف نمو ءنيّرك
 ْ ."”ناركسك نالْغفو

 ا وكر طرفك مال حيحص امتسا لغم : (ةّلَمْف)و

 0 .دوعو «درّقك .لَعْفَو لغفو لعف يف ظفحيو

 لذاعك مال ا" ىيبحص نيفضو ةلعافو لعافل (لّمْف)و

 لا

 ,”هاوضو مئاصك « فصو مال حيحص ٍلِعافل (لاتُف)و

 ("!:داصك ةلعاف ىف ردنو

 .(ههبش) ظ يف )١(
 .فيحصت .(ليعف) لصألا يف (؟)
 ؛ ىَنْوَم :ىَكْلَه نمر (؟قنضرم فر ءىَلْتَق :اهدورو بسج اهعمجو (9)

 .ىركس ؛ىَقْمَح
 .ةّيبو «ةزّوك ؛ةطّرق :ىلع عمست (4)

 .ةركذ ةدّوِع ؛َةَدْرَق :ىلع عمجت (5)

 .(حيحص) ظ يف (56)

 .لذع : ىلع ناعمجي (0)

 .(مّرص) م و لصألا يف (4)
 داَذُص :هعمجو .(ةرداص) م يفو ؛فيعضتلا كفب (ةدداص) لصألا يف (9)

 .لاَعُف نزر ىلع



 < هطلت كلام نبا ةيفلأ >رمش
 زافك مال لتعم ةّلِعافو '''”لعاف يف .(لاّمُمو لْمُف) ردنو

 .”ةيرواسو نو دناغو

 2 أ 5 : نا اي دق وما“ حب
 5 لّزعاو .ءاسفلو . ةديرح وحن يف لعف ردنو

 ريا «بعصرو «بْغعَكو ؛« بؤتك ؛ ةلغفو لغم (لاعف)و

 (*'فيضك ءامهنم ءاي هنيع اميف لقو
 0 0 | 0 22 (0)5 س12 در

 .«نافعاضي و امهمال لتعت مل ام ةلعفو لعفل اضيأ وهو

 (م)ءء ع م 2 ا
 هيسخحو (ةهيقضرو «٠ نسححو ١ لبجك

 ) ري يقل فال هذ
 حدقو «بئذو ءا لمرو نهرك .لغفو لغفلو

 ٠-)١١( ا 5 "5 1 1
 . © ةفيرظو فيرظك ؛هثلؤمو لعاف ىنعمب ليعفلو

0 

 .ظ نم ةدايز (لعاف يف) )١(

 .ءاّرّسو ىَرَسو ؛ءاَقْعو ىَُع و ءاّرُعو ىّزُغ :اهعمجو (؟)
 .لّزُع ءسفن ءدّوُش :اهعمج (5)
 ,نافج .؛باعِص ؛باعك ءبايث :اهعمج (4)
 .فايض :هعمج 26(

 .(امم) ظ يف (1)

 .(اهمال) ظا يف (0)

 .باقر «؛ناسح ؛لابج :اهعمج (48)

 .(حمرو نهدك) لم يف 0

 .حادق «بائذ ؛لامر «ناهر :اهعمج(١٠)

 .فارظ :اهعمج(11)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود

 نأ 6 1 هه: لا همرو 5 ١ 5 ا
 ةنالْعَفو ''ىلغف :ثتفلأو نالعن "ىلع فصر يف رثكو

 6-92 لاك : 5 5 5 0 01 ٠

 .ةنامدنو نامدنو "7 ىبضُعو نابضغك .هاثنآاو افصو نالعفو

51 
 0 ةناضتخو .ناضتنخو

 ةليِعفو ليِعَف نم ءواو هئيع :مال حيحص فصو يف مزليو

 ”ةليوطو ليوطك

 ."'سولججو ءءاحطبو :عارو» ا مناخ ركن ىف ظفحيو
 "” صولَقو

 .ٍدبكو «رمثك ءلِعف ىلع يثالث مساب اًبلاغ صخب (لوُعف)و
 ار

 ؛ مسجو ءبمكك ٠ : لغفو .لْعِفَو ٍلْعَف ىلع مسا يف درظيو
 نيد

 .(ام) ةدايز ظ يف )١(

 :( مف قا"
 .(ةنابضغو نابضغ) م و لصألا يف (*)

 .صامخ ؛مادي .باضغ :لاعف نزو ىلع اهدورو بح اهعمج (4)
 لاقت كاز ىلع ه0 وع 1 هع 06
 .ظ نم (سولج) تطقس (1)
 .,صالقو .سالجو ؛حاطبو ءءاعرو ماب اهفبج دف
 .لوعو 0 رولا :اهعمج (4)

 .دولجُج ءموسجل «بوعُك (9)



 0 ١١( , ١ هدا وه :1 0
 , لتعملا (يؤن)و .« فعاضملا (صخ) يف طظفحيو

 تدمع ىف هّلَعَج هنأ ىلع ؛””نَجّشو ءِدّسأك ءلَعَف يفر

 .اسيقم
 م.م

 كابو «ٍلاص َو .دهاشو .قاس وحن يفو

 لتعمو نيعلا فعضم نم (لْعُن) نزو ىلع .ناك امل لوعف عمج ظفحي ينعي )١(
 كلام نبا ركذو ٠705: ةيفلألا حرش يف مظانلا نبا لاق اذهبو .يعامس ماللا

 «نيعلا نكاس ءافلا ثلثم (لعف) يف يسايف هنأ 416 اهحرشو ةدمعلا يف

 .(لمُث) يف ماللا لتعم وأ نيعلا فعضم نئتي ملو ءاهروسكمو اهحوتفمر
 مسا يف اًسايق (لومف)7 :ليهستلا يف لاقو .ةيفلألا يف همالك عم قفتي امم

 .؛(لَعْف) وأ ,فعاضم ريغ (لْغُف) وأ (لْغِف) وأ ءاّواو هنيع سيل (لْمَف) ىلع
 .81/4 - 31/7 .«يؤن وحب اًعومسمو ...ٌصخح ...وحن يف اذوذشو» :لافو
 «لقي (لَعْن) عمج يف (لومف يأ) هنأو» :لاق ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يفو
 ترشأ مث" :لاقو .٠..نورجشو نججشو دوسأو دّسأك هعامس ىلع رصتقُيو

 دنجك ؛لوعف ىلع هعمج ذشي مل َلْعُي ملو ,«فعاضي مل نإ (الْعُف) َّنأ ىلإ
 عمجي مل «ءيدمو ترحك َلِعأ وأ تخك .فعرض نإ ءدوربو دربو دونجو

 يفو ءصوصح (سرولا وهو) ٌصْخلا يف مهلوق نم دش ام الإ لوعف ىلع
 اًممج لوعف درط هللا همحر كلام نباف ,.1887 -886١؟ .«يؤن يؤنلا

 .ةيفاكلا حرشو ليهستلا يف لصفو ءاهحرشو ةدمعلا يف ةعبرألا نازوألل
 نم هيف ام ىرُي هنأال كلذب يمسو.بصقلا وأ رجشلا نم تيبلا :ٌّصُحلا (؟)

 زجاحلا وأ ريفحلا يؤنلاو 1١14. (صصخ) ناسللا .ةجرف يأ ةصاصخ

 45١6. (ىأن) ناسللا .لبسلا نم اهيمحي ةميخلا لوح

 :كرجش «ةوُسأ و (يرؤُن :لصالاو) َّيْؤُن ءصوصُ :اهدورو بسح اهعمج (5)
 اهحرش يفو ةدبكو دسأو دنجبو بعك وحنل لوعفو» :لاق .477 ةدمعلا رظنا (4)

 .اهتلثمأو نازوألا ركذو «....:لك يف سيقم (لوعُي ينعي) وهو» :لاق 0

 (لوعف) ىلع هعمج ظفحي امم وهو ءَيِكُب ءَنِلُص دوُهُش ءقوُوُس :اهعمج (0)
 .يوكبو يرلص :يكبو يلص لصأو



 607 كلام نبا ةيفلأ حرش

 لْمُف نم واو هنيع اَمِلِو ء«بارُعو .مالُمك ءلاعمل (نالمف)و

 ناعوت عابر نونو ءزوُكو ؛توُحك ءلَعْفو

 .فورخو ؛لازغو ؛خأو .برّشك ؛كلذ ريغ يف لقو
 ا ةطتاو

 ؛بيثكو ءبيضّقك لبعقو «نظبو ءرْهَظك ءلغَفل (نالغُف)و
 .ركذو «لّمَجك لعفو

 قاَقُزو ءىّمْعأو ءدوْسأو ؛بكار وحن يف ظفحيو

 .فعاضُم ال ؛لقاع ركذم ةفص ؛لعاف””ليِعَفل (ءالَمُف)و
 .ليخبو ءميركك ءمال لتعم الو

 لقاعك"”؛ةزيرغك ره ام ىلع ٍةلالد يف ايد اميف رثكو

 "عاشو ؛حلاصو
 ب 7 5 50 للا ا لا

 "وو دودو و .ةفيلخو ؛نابج وحن يف ظفحيو

 ها

 .ناعيق .ءنانيي ءنازيك ؛ناتيج ؛نابرغ .ناملغ :اهدورو بسح اهعمج )١(

 .ناونق ,ناطيج ؛نافرخ .نالزِغءناوخإ .نابرخ ناليخ
 ؛ناركذ «نالْمجج .نابثك ءنابضُق «نانطُي ؛نارهُظ :اهدورو بسح اهعمج (؟)

 .ناَقُر ؛نايْمُع ءنادوُس .نابكر
 .(ىنعمب) ةدايز م يف (؟)

 .(امهاض) ظ يف 60

 .واو ةدايز ين هر

 .ءارعش ءءاحلص ؛ءالقع ءءالخب ءامّرُك :اهدورو بسح اهعمج (1)

 دودوك لوغفو ءةفيلخك ةليعفو ؛نابجك :لاعف :ىلع هدرفم نزو امم كلذو (0)

 .ءالسُر ؛ءادّدو .ءافلُخ ؛ءانيُج :اهعمجو .لوسرو



 2 دافعا كلام نبا ةيفلأ حرش
 «فعاضملاو ماللا لتعملا يف ءالعف نع بوي (ءالمنأ)و

 «قيدصو ةينمصتك كلذ ريغ لقو كيتو ."7تنبفو ؛ ّىِلَوك

)5( »- 

 : لاق ولو “”عّباطك لعافو ءرّمْؤَجَجك ."'لعْؤمل (لعاوف)و
 ”٠ اهاك وحنلو ءءاعصاقك (*!ءدلعافو

 لقعيال ركذمل وأ ءثياطو .ءضئاحك ؛لقاع ثنؤم لِعافلو

 ."'”سكاونو ؛سراوفك ؛لقاع يف ذشو ."'لهجاصك
 يف ذشو .ةّيصانو ؛ةمطافو ؛ةبحاصك ءاًملطم ةلعافل وهر
 ا ا

 دّرجم وأ «ءاتب ثنؤم ءّدم هرخآ لبق '''”يعابرل (لئاعف)و

 .(ينغك) ظو م يف )١(
 .ءانوهأ .ءاقدصأ ؛ءابصنأ ؛ءاّدشأ ؛ءايبغأ .ءايلوأ :اهعمجو (؟)

 .(لعوفك) ظ يف ()
 .عباوط .رهاوج :اهعمج (:4)

 .(لعافو) ظ يف (4)
 : 71 ةيفلألا يف كلام نبا لاق (5)

 لهاك وحن عم ءالعافو

 .لهارك ؛مصاوق امهعمجو

 .لِهاوص ؛ثبيارط ؛ضئاوح !اهعمج (1)
 ئطأطم :سكانلاو .سكان ءسراف :امهدرفمو .ظ نم (سكاون) تطقس (8)

 .سأرلا

 .نخاود جئاوح .صاون ؛مطاوف ءبِجاوَص :اهعمج (9)
 .(يعابرلا) ظ يف(١٠)



 كلام نبا ةيفلأأ حرش جيد

 «لامشو «.ةفيلخو 7 وو ؛ةسانكو .ةلاسرو ؛ةباحسك ءاهنم

 ف
 زوجعو ؛باقغو

 ."!ءارذعو .ءءارحصك .ءالْغمل (ىلاعف)ر (ٍلاَمَف)و

 .""7ىرفذو . ىلبخك ,'*”قاحلإلا وأ قيبلاتلل لا نوصتبل او

 «بسنلل ةَدّدِجتُم ريغ ةددشم ءاي هرخآ '”ىئالثل (َيلاعف)و
 ما 240 اد يللا اون أ د عل (مل)مس  .ن. /
 ليف م نمو "١ '”يراصبو يرضَب :لاقُي الو ””يدرُبو . يسر كك

 لا ال ؛ناسنإ عمج ("'7تسانأ

 نئربو ؛جرْبِزو ءرفعجك درجم يعابرل (ليلاعق)و جوع )١9(

 .داصلا تطقس (ةفيحو) م يف )١(
 ؛زئاجع ؛لئامش ؛فئالخ ؛فئاحص ؛سئانك ؛«لئاسر ؛بئاحس :اهعمج (؟)

 دجأ ملو ؛1867 ؛بئافع ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف اهعمج دررف بئافع امأ

 .بئاقع ىلع اهعمج ناسللا الو سوماقلا يف

 .ىراذعو راذع ىّراحص و راحص :اهعمج (*)

 .(ةفللا) ظ يف (4)
 .(قاحلإل) ظ يف ()

 ناعمجتو ؛مهردب ةقحلم اهنإف «قاحلإلل ىَرفذ فلأو «ثينأتلل ىلبح فلأ )١(

 .ىَرافَذو ٍرافُذ «ىلابحو ٍلابَح : ىلع
 .(يئالثلل) ظ يفو (يئالثلا) مو لصألا يف (0)

 .يدارب ٠ يسارك :امهعمج (4)

 .ةرصبلا ىلإ بسنلا ءاي (يرصب) يف ءايلا نأل اذه لاقي ال (9)
 .(سانأ) ظ يف(١٠)

 .ظ نم تطقس (يسنإ ال)(11)
 .قيقرلا باحسلاو ةيلحلا :جربزلا و .نيارب ؛جرابز ءرفاعج :اهممج(1١)

 .رئاطلاو عبسلا بلخم : نئربلاو



 يعابرل نافرح اهدعب فلأ هثلاث ممج لك وهو (ليلاعف) هبشر

 ام نكي مل نإ قاحلإ ريغلو ؛'''ىقلعو فريصك .قاحلإل ةدايزب
 ءرحاسو «ىركسو ءءارمحو ؛رمجخأو :ىربكلا باب نم هيف يه
 لا 7 535 َك ا يقف ءمئاصو ؛عارو

 0 عيار 5

 .هرخآ فذح عم دّرجم يسامُحخل اضيأ (للاعف)و

 راو داب اقيم ناك نإ هييباو كالح زوحيو "اسرتك
 «قزارفو .ءقراوخ زوجيف «قّدزرف لادك دازي ام جرخُمم نم وأ

 .دزارفو .نراوخ دوجألاو

 يف دم فرح نكي مل ام ''”َنِذَُح فرح يسامخلا يف ديز نإو

 جرحدُمو .سكادفو سُكْوَّدَفو ءرطابَسو ىرظّبسك ءرخآلا هرثأ
39 

 جراحدو

 .قالع «فرايص :امهعمج ()

 .لاعفو ةَلَعفو ةّلَعَفَو ىلْعَثَو لْعُف ىلع عمجي امم 584-545 :ص رظنا (؟)
 .للاعف هبش ينعي (9)

 .مِلالَّسو ؛عباصأ و ءدجاسم :اهعمج (5)

 .جِرافَس :هعمجج (0)

 .(فرح فذح) ظ يف (1)
 ةيشم :ىرطبسلا و .تاملكلا دورو بسح ؛.ميملاو واولاو فلألا تفذح (70)

 .ديدشلا لجرلاو دسألا : سكودفلاو «رتخبت اهيف



 كلام نبا ةيفلأ حرش هر

 .ليدنّقو .ءساطرقك ءدم فرح هرخآ لبق امل (ليلاعُف)و
. 000 

 'روفصُعو

 نم مسا يف ناك نإف ؛(ليلاعفو لياعُف) عمجلا ءانب ةياهنو

 ءاقبإب ىّنأت نإف «فذخ 1 دحام زا" هل انهادناؤزلا
 اب يار «ٌترّيخ ؤفاكتلا تبث نإف ءَةّيْرَم هلام َيِقبَأ ضعب

 اهددعتكو هر خلا 4 ميملا ءاقبإو ءاتلاو نيسلا فذحب عادم

 يف لوقت «ناقباسلا ءايلاو '*”ةزمهلا كلذكو ءىّنعم ىلع ةلالدل

 ؛ ِدَدْنْلأ ةزمه ءاقبإو نونلا فذحب ٌدالّيو «'"”ذالأ :؟*هدئْلَيو دّدْنَلأ

 ىلع نّيَلاد هيف ناعقي عضوم ىف امهنألو ؛ انقر دضتلا نلت ءانو

 ,نونلا فالخب ىنعم

 ليعافت دوجول ؛؟ جيراخت لفو «جارختسا يف ءاتلا قبأو

 .لمهملا "”ليعافس ىلإ ىّدأل نيسلا تيقبأو ءاتلا تفذح ولو

 ل

 ؛ةيتفلا ةقانلاو ؛ةفيحصلا ساطرقلاو .ريفاصع ؛ليدانق .سيطارق :اهعمج )١(

 لمعي ةليتف هب حيباصملا نم عون :ليدنقلاو .ةماقلا ةديدملا ءاضيبلا ةيراجلاو

 ,طفنلاب

 .(ولخي) ظ يف (؟)

 .(نيلاثلا دحأبو) ظ يف (5)

 .(زمهلا) ظ يف (4)
 .مصخلا امهانعم (0)

 .(داللا) ظ يف ()

 .(لعافت دوجول جراخت) م و لصألا يف (0)

 .(لعافس) ظ يف (4)



 -ي كلام نبا ةيفلأ حرش

 اهنوكسل .ءاي اهبلقا لب .ُهَواو ال."”نوبزيح ءاي فذحاو
 نع واولا فذح ينغُي ال ْدِإ ؛ "'نيبازح لقو ءاهلبق ام رسكو
 ريخم ٌتنأو ؛عومجلا ىهتنم ةغيص َتّوَمُم اهءاقب ْنأل ؛ ءايلا فذح

 2 'ىَدْئْلَعو ءىَدْنَرَس يف كلوقك ةّيِزَم نْيدئازلا دحأل نكي مل نإ

 دِئالَعو ءدْئارَس ٌتئش نإو '”طابحو ءدالَعو ءارس ىَظَنَبَحو
 ."””طيابحو

 لود ""”لصألا لك أنهم يقبتف هج افَع ججنفع نفع يف لوقتو
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 .ةئسملا ةأرملا )١(

 .(ليبازح) ظ يف هد

 .امهرخخآ يف فلأ نود (دئلعو دنرس) ظ يف (*)

 مسا يف اهعوقل تفذح يتلا . ةيزملا مدعل . فلألا ءاقبإو اهنم نوئلا فذحب (4)

 .بوصنم ريغ (لأ)و ةفاضإلا نم درجم صوقنم
 .ديدشلا :ىدنرسلاو .ةيزملا مدعل ؛نونلا ءاقبإو ةثالثلا نم فلألا فذحب (4)

 .نيدبلا ريصقلا : ىطنبحلاو .ءيش لك نم ظيلغلا :ىدنلعلاو

 ثتأيال ههجوت امنيأ ءالوم ىلع لك) ؛لقعلا فيعض ةئجلا محض :ججنفعلا (5)
 ةيناثلا ميجلا ءاقبإو «ةدايزلا فورح نم اهنأل ؛نونلا فالحب عمجيو (ريخب

 يف ماللا لباقم يف يهو ؛ةدايزلا فورح نم تسيل اهنأل ؛ةدئاز تناك نإو

 .تيقبف نونلا ىلع ةيزم اهل ناكف .لجرفس
 .(لصالل) ظ يف (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش 2-7

 ريغصتلا

 لعف مساو رَمضمك ؛,فرح هبش يف مسالا لْعَوَتَي مل اذإ

 ملو .رطُيَسمو ءنمّيَهَمك ريغصت ةغيص هبشي ملو «طرشو ماهفتساو

 ٌمضب «هريغصت زاج .هلسرو هبتكو ىلاعت هللا ءامسأك ؛هميظعت بجي
 نم رثكأب يثالث رّيغُي الو «ةثلاث ةنكاس ءاي ةدايزو ؛هيناث حتفو ؛هلوأ

 .خْيَرفك (لْيَمُف) ىلع ءيجيف .كلذ

 (لِمْبَمُت) ىلع ءيجيف :"”هئاي دعب ام رسكُي اًدعاصف يعابرلاو
 .ريفيصعك (ليِمْيَمُف)و . رفّيعَجك

 يف هب لضرتُي امب ليِمِيَعُفو لِعْيْمُف ىلإ ريغصتلا يف لّضوتُيو
 دَدنَلَأو , عدَّتْسمو : لَجْرْفَس يف لاقُيف ؛ليلاعفو للاعف ىلإ ريسكتلا

 دْبَلَو ءعْيَدُمو ءجِرْيَمُس جججْنْفَعو ءنوبّرْبَحَو ؛جارختساو
 ري نر يفو .ججْيْمُعو نيرو ,27 جيب رْيَخُتو

 لبق ءايب ريسكتلا وأ ريغصتلا يف فذح "ام ضّوعُت نأ زوجيو

 0 مغر طيطلرهنرانبر يرتنك عرشألا

 .فيحصت (هيناث) لصألا يف )١(

 .(طئبح) ظو لصألا يف ()
 .(طينيح) م يف 0

 .(امم) ظ يف (0)
 .ليلاعق دزو ىلع ريمسكت عمج : طيئابحو جيرافم 05(



 -ي2 كلام نبا ةيفلأ حرش

 نع اًدئاح هدحاو ءانب ريغ ىلع ريسكتلاو ريغصتلا ءيجيو

 شع يف و .ءاشع 1 (0نابَّشْعك ءظفحُيف سايقلا
 ا يي 7 نمور ءناسنإ نك نايصتلا)

 ."”هكامأو «؛ثيداحأو «ليطابأو .طهارأو

 زجعب ًالِصَتُم الو "”اًرخآ نكي مل نإ ريغصتلا ءاي يلات رَسْكُيو

 ةروصقملا هفلأ وأ ؛ةَرْيمُثك ثينأت ءاهب الو ؛'اججزم "”بكرم
 كذنت نأ :لاوجاك «لاففا فلا وأ "ولولا وأ 95

 .(نابعشك) ظايف )١(
 .(ةشيشع) ظو م يف (1)
 .(لجور) لصالا يف ةرفإ

 .(ةيبصأ) م يف )04

 .م الغ 2« يبص ١ لجر :ةريخألا ةثالثلا تادرفم (0)

 تنحل ١ ندم قف: اهدورر ينص تانلعلا هده رقتست تاكو
 ةميلُع ؛ةيبص ؛ليجُر ؛ريسكتلا عمج

 ريغ ىلع ريسكت عومج (نكامأ .ثيداحأ ؛ليطابأ .طهارأ) ةعبرألا هذه (5)
 هذه ريسكت يف فلوخ دقف .ناكم «.ثيدح ؛لطاب .طهر اهتادرفمو ؛سايق

 ,حراشلا هب 0 امم دحاولا ءانب ريغصتلا يف فلوخ امك .دحاولا ءانب
 ليجرك ١ ٠ لماعلا ىبغتقمب , كرحي بارعإ فرح هئوكل ا 7

 .ليجرب تررمو «ًالبجر تيأرو ليِجر اذه ؛لوقت ١لجر ريغصت

 ' .(ابكرم) م يف (4)
 لبق هلاح ىلع يقب ريغصتلا ءاي دعب ام نإف ؛كبليعُبو برك يِديَعُم :لثم (9)

 امك ةحوتفم كبّليعُب يف ماللاو ةروسكم برك يديبعُم يف لادلاف ءريغصتلا

 .ءارمح ريغصت ءاريَمح :لثم(١٠)



 كلام نبا ةيغلأ حرش هو

 .نيلاعف ىلع عمجُي ال اًمم .""نامثعو نارمهك ههبش وأ ؛ناركسك
 لبق ناك ام ىلع هذه ىف ءايلا يلات ىقبي هنإف ؛.نيحارسك

 رجعو ؛« بسلا ةدايزو .هؤاتو ؛ةدودمملا كنناتلا كلارا" اهدوحو

 ءانه اهب ٌدَبعُيال ؛نادئازلا نوئلاو فلألاو .بكرملاو .فاضملا
 ةلزنمب "”اهنأل ؛ نيلصأب ءايلا نع ةلوصفم ىقبتف ريسكتلا فالخب
 .حيحصت ممج وأ ةينثت ''”ةمالعب َدتعُي ال امك ؛ةلصفنم ةملك

 َكَبلْيعُبو .هللادْيَبْعو .'””يِرِقيَبُعَو «ةاطُيَبُحو ءابدْيَخُم لرقت

 .تامِلُيَسُمو َنْيَمِلْيَسُمَو ءنارِفْيِعُزَو

 ءادعاصف ةسماخ انه فذحُت ةروصقملا ثينأتلا فلأو

 ّدملا فذح زاج ةدئاز ةّدم اهلبق ناك نإف هرِقْيَرُقو « "”ىَرَكْرَّقك
 .ريبخو ىَرِيبُخ ىرابخ يف مهلوق .هسكعو فلألا ءاقبإو

 قلاب رهن ريع له لدتا ١" ناق مل فرح ليسأل ىلإ و

 ةَمْيَوُق رسومو ءنقوُمو ,ةميدو ةّميِق يف ْلّقَف ءمدآك اًرمه
 .رِسييمو نصِيَيمو ةَميَوُدو

 .ريغصتلاب (ناميثع) خسنلا عيمج يف كلل

 .(وأ) ماو لصألا يف مق

 .(امهنال) مر لصالا يف رف

 .(مالغلاب) ظ يف 2(

 .(رقيبع)و (ةلطيبحو) ظ يف 20(

 .ظ نم فلألا تطقس (5)

 .(ايناث) ماو لصألا يف )ع/(

 .(زمه) ظ يف (م)



 -يو كلام نبا ةيغلأ حرش

 ؛ دْيَرَع سايقلاو ؛دايعأ ىلع لمح "ل ديع يف ليَكَو

 وا نم هنأل

 نإ... 1 7 0 : ٍ
 ." بيلو «بيوبك .هيلإ دري زمهلا ريغ لدب يناثلا فلألاو

 كلذكو مدير :«برْيَّوَضك ءاّواو بلقُي زمهلا لدبو ديزملاو
 .جيَوْعَو ؛جاعو 17 تاصك «لوهجملا فلألا

 .«باينأو .باوبأك 00 بغصتلاك كلذ يف ريسكتلا عمجو

 .مداوأو «براوضو

 00 ناك نإ فروذحمل | درب لصأ هنم َصَقَْن 3 انف مْعصو

 ىف .يَّومو .ةهيضغو ؛ةهيفشو ؛ ةيدبو .يَمدك « ءأتب وأ ؛ادرجم

 .هب ىمسم ءءاّمو ٍةضعو ٍةَفشو ٍليو مد

 يف ءكُيَوُشك ؛هظفل ىلع ءات ريغب يثالثلا صوقنملا رّّْصو

 هيف ديزملا دئاوز نم ثينأتلا ءات ريغ لازأ ميخخرتب رْغَص نّمو
 .دومححمرو دمماحو دوسأ يف ديمح و دّيوسو «فطعي ةعب ىف فُيظَعك

 .ةيواعمو ؛ليعامسإو ميهاربإ يف ؛ هيبَعو :عْيَمسو .هّيَربو

 .(ديبع ءدبع)م يف )١(

 .هلصأ ىلإ هدر سايقلاف (دوع) نيل فرح هيناث (؟)
 ؛ءاي بان يقو ءوار باب يف فلألا لصأو (بانو باب) نم امهنأل (9)

 .بايئاو باوبأ :امهعمجنف
 .بيرص (باص) ريغصتو «فيحصت وهر (براضك) ماو لصألا يف (4)

 .اًنيس نيغلاو افاك داصلا لادبإب فيحصت (ريسكتلاك) م و لصالا يف (6)
 .(ءايب) م و لصألا يف )١(



 تاتا طلت 4لئ»
 .ةيفصوو ةمالع نم راع ثنؤم نم رْعُص ام ثينأتلا ءاتب متخاو

 هّلَتعُم مال لبق ةدمن ىعابر وأ «ديك الصأو .رادك لاح ين الث

 :فصنو دوخ يف لوقتو ةي ءامس يفو ؛ةيخو :ةرْيَوُد لوقت

 00 ل :
 . اميصنو ليوخ ؛امهتيفصول

0 . 0 0 6 2 5 25( 0 0 

 ريغ اًريكذت وأ ءرقبو رجشك .عمج ٌديحؤت '”"اهقاحل مهوأ ولف
 ("”كرُت فئاوخأو ثنؤملا سمخك ءدارُم

 )0 ا : عك
 عردو .ءبرح وحن يف ماهبإ نود اهكرت دشو

 .ماَدُق يف ةميدْيَدُمك «ةثالثلا ىلع داز اميف ءاتلا قاحل ردنو
 ' . : هر 1 2

 ؛امهعورفو .اذو . يذلا ”مهبملا الإ نكمتم ريغ رغص امو

 6 م 0 0 2 17

 اتْيَوْللاو «نوُيذللاو ؛نايَتْللاو ناّيذّللاو ءاّكَتْللاو اّبْذْلا امهيف اولاقف

 2900 11 ا يا م2 )رك
 ايلاو ءايلأو .ناّيتو ناّيذو ءاّيتو اًيذو ٠ 'اًبَوللاو

2 5 8 5 © 

 (امهتيفصول ديوج :فيصنو دوح يف لوقتو) مو لصألا يف تءاج )١(
 .اهرمع فصتنم يف ةأرملا :فصنلاو .قلخلا ةئسحلا ةاتفلا :دوخلاو

 .ءاتلا ينعي (؟)

 ةريِجش (رقبو رجش) ريغصت يف لاقي الف ؛ريغصتلا دنع ءاتلا قاحلإ ينعي (*)

 اذإ اذكو .ةرقبو ةرجش :درفملا ريغصتب عمجلا ريغصت سبتلي الثل ؛ةريقبو
 اليل ؛ةسيمخم :لاقي الف .ءاتلا هقحلت ال ءرثع ىلإ سمخ ثنؤملا ددع رغص

 .ركذملا هب دودعملا ةسمخ ريغصتب سبتلي

 .عيردو بيرخ :ءاتلا فذدح زوجيو ,ةعيرذو ةبيرخ ريغصتلا يف اولاق (؟)

 .(مهبلا) م يف (0)
 .يئاللاو يتاللا ريغصت (1)
 ا! للملا فش رنا“. .نلوأ رعضت رضقلا انو هءالوأ ريغصت ةلابماتلا 80



 دللاع نبا ةيفلا حرش
 - ير 5

 بسنننلا

 اهل فذحُيو ؛ةرسك دعب ٌةديدش ّيسركلا ءايك ٌءاي بسنلل دا
 ءاّمسا ئتاخب يف نيونتلا ثادحإب ءيتاخبك ءاذعاصف ةعبار اهلثم

 قرفلل لاقي دقو .يمرملا يف ؛ٌيِمرمو .ئعفاشلا يف .ٌيعفاشو
 ءالْوأ تناك ةثلاث يأ :؟'"ةقلطُم ثينأتلا ءات اهل فذحُيو .يِرَمْرِم

 نس تنبو «تخأو :ةكمو هب يف لوقت ءاَلْوأ اًمُقو ءاه ةرئاص

 يف َيِوَلَك هيلعو .ركذملاب نيذه قِجلُيف ؛يونب .""يوخأ ءّيكم
 هيلعو «يتنبو ئتخأ :لاقف ءامهئات فذح '؟”سنوي ""ابأو .انلك

 .يواتلكو يوتلكو تلك

 :اًدعاصف ةسماخ ةروصقملا '*”فيئأتلا فلأ اهل فذحُبو

 يف ّيزَمَجك هيف يهام يناث اكرحتم ةعبار وأ «يِرابُحَو ؛يِراخبك
 م جس 5١

 ل

 ىرمحج

 .(اقلطم) ظ يف )١(
 .(يرمأ) م و لصألا يف (1)
 .(يبأ) ظ يف (0)
 بهذم وه «يوخأو يولب :«تخأو تنب ىلإ بسنلا نأ نم حراشلا ركذ ام (4)

 .ثينأتلل ثسيلف ؛ةملكلا لصأ نم هدنع ءاتلاف سنوي امأ ؛ليلخلاو هيوبيس

 ,41 /7 هيوبيس رظنا .فذح كانه سيلو

 .(ثينأت) ظ يف (0)

 .خسنلا يف أطخ وهو (ازيمجك) م ينو (ازمج يف ازيمجك) ظو لصألا يف )١(

 .عيرسلا ريسلا نم برض :ىزمجلاو
 رسم



 تكشاسلتم ١
 ءاهفذح نسحألاف هيف ىه ام ىناث اًنكاس ةعبار نكت نإو

 5 سا 1000# (١)ه 30 مل 5 0

 ليقو ؛يرلبحك "واو اهبلق زوجيو ؛ىلبُح يف ؛ّيلبحك

 .يوالبُخ
 .ةسماخ اهفذح بوجو ف ثينأتلا فلأك قاحلإل ةدئازلاو

 0 2 2 5 م١ : )3 صا 0 م ٠ هم

 يِقلَمك ءاّراو اهبلقو «ةعبار اهفذح زاوجو '''ىكرْبَح يف َىكرَبَحك
 .ىَملَع يف .َيِرَملعو

 أ" ىّتف يف :فوتسك ءاواو كيل ةثلاث لصأ لدي نكت نإو

 فذحت دقو هىَهْلَم يف َيوّهْلَمك ؛ةعبارلا اذكو ءاصع يف يوصعو

 .ىفطصم ين ئيطصمك ءاهلزأف ءاّدعاصف ةسماخ نكت نإو

 ,'َيِدَتْعُمك ءاًدعاصف ٌةسماخلا صوقنملا هاي اًبوجو فذحُتو

 نم دوجأ يضاقف ءاّراو اهبلق نم ٌّقحأ ةعبار اهفذحو .َيلغتسمو

 .جش يف ؛يوجشك ًةحتف ىلَث اًواو بلقت ةثلاثلاو

 ءاميفُحَت فرحب ُتَقِبُس نإ ؛ًةحتف '”هرخآ لبق ًةرسك ّلعجاو

 .(واو) ظ يف )١(

 .نيلجرلا ريصق رهظلا ليوط لك ىلع قلطيو ءدارقلا :ىكربحلا (5)
 .خسانلا نم أطخ (يوتفك) ظ يف (*)
 ءايلا نوكت يدعم نأل ءمضشسمانلا نم ءاتلا تطقس (يدعمك) م و لصألا يف (4)

 .ةدارم ريغ يهو ؛ةعبار هيف

 .(رخآ) ظ يف ()



 5 دللام نبأ ةيفلأ حرش
 رج

 .رثكأب ْتقبُس نإو .لبإو ءلْيُذو هرمت يف ءّيلبإو ءَيلّْزُدو .َيرَمَتك
 .بلغتك ناهجولاف

 ءاّواو درو هيناث حيف فرحب ُتَقِبُس نإف ؛ةديدش ءاي هرخخآ امو
 .ئطو يح يف ."”ئوّوطو : يريحك 7 ةلمأ 5 نإ

 لدار ةنناقلا فيلقو: هنيفانلا كلذ فقد: ناب كفا انإو

 .ىلعو ّيصُق يف ؛َيرلعو َيرَصقك 2" ”اهلبق ٌرْسَك حقو

 .””رم امك .حصفألا ىلع '؟”ناءايلا فِلُح ءرثكأب تقبس نإو

 يديرك ؛ستلل كذَعتت ؛حيحصتلا عمجو ةينثتلا ةدايزو

 فرح نونلا لعج نمو .تادنهو .نيديزو .نيديز يف .«يدنهو

 مث نمو , ينيديزو .ىناديزك ؛ عمج ءايو ؛ ةينثت كلا مزل .بارعإ

 .(هلصأ) ظ يف )١(

 ىلإ بسنلا دنع درت اذل ؛تيوط نم اهنأل ؛واو اهلصأ َىط يف ىلوألا ءايلا (؟)
 لجأل اواو بلقت مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل اًملأ ةيناثلا بلقتو ءاهلصأ

 .يووط :لاقيف .بسنلا ءاي
 بلقتو «ةحوتفم ءاي ىقبت اذل ؛اواو اهلصأ سيل ىلوألا ءايلاف (نح) امأ

 «بسنلا ءاي لجأل اواو بلقت مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل افلأ ةيناثلا

 .ثييحح نم يهف ؛!يريح :لاقيف
 .واولا لبق ينعي (*)

 .(يناثلا) م و لصألا يف (5)
 «ةددشملا بسنلا ءاي قحلتو ةددشملا ءايلا فذحت ؛ئمرمو يعفاشلا يف (4)

 .يمرعو يعفاشلا :لاقيف



 كلام نبا ةيفلأ حرش تح

 ءاي نم اهلجأل روسكملا هيلي ام بسسنلا ءايل ''"اضيأ فذحُيو
 .ءّيط سايقو .ةنيبو بيط يف ؛قنيبو يبيطك ؛ةنكاس دعب ةروسكم

 .يئاط يف سايقلا اوكرتو أ ''َيِئيَط
 ."””َنِهنَشو .فتحك َىلَعُف :ةّلوُعَفو ةليعُف يف لاقُيو
 :ةلبلَجك 0: رماد ها . ينيك ءَىلَعُف :ةَلْيَمُف يفر

 نْيع لتعت ملامو .يريرهو ةريرهو :يرورضو ؛ةرورضو .يليلجو

 .*”تنيَدُر شو .يليوطو «ةليوطك ءهمال ةحص عم ةليِعف

 .'""ةلْيَعُفو ةليِعْمب .ءات الب مال يّلْعُم اليو اليم ًاليِعَف اوقحلأو

 .يوَصفو « َيَصْقو يود .يدعك

 ةدئازف «ةينثتلا يف اهمكح بسنلا يف دودمملا ةزمه مكحو
 ءلصأ نم ٍلدب وأ قاحلإلو .يوارحصك ءاّراو بلقُث ثينأتل

 .يواسكو .ئيئاسكو .يوابلعو ؛يئابلعك ءاواو بلقُت وأ ل

 .”تئاّرقك ءمّلْسن لدب ٌريغ لصأو

 .م يف (اضيا) تررك )١(
 .نيتملكلل (يط) ظ يف (؟)
 .ناتيبرع ناتليبق امهو ؛ةءونشو ةفينح نم (9)

 .ةليَعُفو ةلوعلو ةليعق نيع ينعي .(فعاضي) ظ يف (4)

 .اهلتعم الو نيعلا فعاضمب سيلف ءّيلَمُم نزو ىلع (ينَدُر) سايقلا (5)
 .اررسكم ناك نإ اهلبق ام حتفو هئاي فذح بوجو يف ينعي )١(

 .(ملس) م و لصألا يف (0)
 ءابلع يف ةزمهلاو .أرقي أرق نم ؛ةيلصأ ةزمهلا نأل (ءارق) ىلإ بستلا يف (8)

 .روسكي اسك نم واو نمع ةبلقنم ءاسك يفو :قاحلإلل



 ©« كلام نبا ةيفلأ حرش

 ردصو ءارش 0 يف . يطب أتك .؛ةلمج ردص ىلا بسناو

 .برك يدعم يف ؛يِوّدعمو «َيِدعَمو ؛كبلعب يف ءَنيلْعَبك ءبكرم

 يف ءَيلَمِئتو ؛َيِمَشْبَمَك .بكرم يأ نم (لّلعُ) ءانب ّذشو
 ,هللا ميتو « سمش دبع

 .يريبزك ءزجعب فرعم وأ ٍةينك اضم زجع ىلإ بسناو
 ا 1 ل

 . دير مالغو ركب يبأو « ريبزلا نبا يف «2يديزر ؛يركبو

 «ّيئثرمو ئئرماك ءهردص ىلإ بسني هزجعب فّرعمو ةينك ريغو

 .هيلإ بسُن زجع يفذحب ٌسِبل فيخ نإف .سيقلا ئرما يف

 .فانم ديعو .لهشألا ديع : يف ؛ يفانمو  ىلهشأك

 يف اهّدر ٌقحتسي مل نإ ؛'"”تفذح ام اًزاوج ماللا درب ربجاو

 لدغ يف 2يوديو يدير ؛«يودغو .يدُعك ؛ حيحصتن : يعمجو ةينثن

 يوبأو يوخأك ءامهيف اهذر قحتسا نإ اًبوجوو د

 .هاش يف ئهاشك ءهنيع ثلتعا وأ ؛*”َيوضَعو

 (ال) يف كلوقك لتعم هيناث يئانث نم يناثلا فيعضت بجيو

 .م نم طقس (طبأت يف) )١(
 .ةيلك هلق امو ءهزجعب فرعم ءديز مالغ (؟)

 .(فذح) ظ يف (5)
 ءدغ يف راولا يهو ءامهمال در نود ؛ناديو نادغ :دبو دغ ةيشن يف لاقي (1)

 .دي يف ءايلاو

 اهدر بجي اذلو ءابوجو ماللا درب ,.ناوضعو ناوبأو ناوخأ : ةينثتلا يف لاقي (6)



 كلام نبا ةيفلأ حرش كم

 (؟) -آ 0 3 7 5 ا ال هوا 0

 يول (ول)يف .اواو ةزمهلا بلقب ' يوالو نال هب ىمسم

 يف ؛نيكو "”نمكك ؛همدعو فيعضتلا زاج هيناث ّلتعُي مل نإو

 ؛ هنيع حتفر .هفوذحم در بجو همال ٌتْلتعاو هؤاف تفذُح امو

 يف ءئِفصو يِدعك ءّدر الف لتعي مل نإو «ةّبِش يف .ّيرشوك

 .ةفصو ةدِع

 هدحاو ىلإ بسُن ءاّمْلَع لوعجم ريغ عمج ىلإ بسن اذإو
 ٌيِنِساحمك ؛هظفل '؟”ىلإف هدحاو لمهأ نإف .ضئارف يف «َئضّرّمك
 (0 ءارعأو

 ىلإ "”يفابلاو ءيرامنأك اضيأ] هظفل ىلإف ''"امّلع لعجم نإو

 فرح ناك اميف اًواو اهبلق وأ ةزمه فيعنفتلا دعب يناثلا ةلعلا فرح لادبإب )١(

 دعب يناثلا بلق اًواو وأ ءاي ةلعلا فرح ناك نإف :(ال) لثم ءامثأ نيللا

 .يربف :هب ىُمسم (يف) يف لقيف .هلاح ىلع لوألا يقبو ءازاو فيعضتلا
 .يوول :هلصأو ءيّول :(ول) يفو

 .يوول :هلصأ (؟)

 .هنودو يمك ميملا فيعضتب ينعي .(يممك) :اذكه لصألا يف (9)

 .(نإف) ظ يف (4)

 دحاو ال ممج :ليقو .لمهأ دقو .سايق ريغ ىلع نسح :اهدرفم ؛نساحم (9)

 ما/ا/(نسح) ناسللا .ليبابأو بارعأك هل

 .هظفل ىلع هيلإ بسن ةيملعلا ىلإ هلقنب هتيعمج نع عمجلا لاز نإ ينعي (6)
 نمأ نإ هظفل ىلإ بسني هنإف ؛ملعلا ىرجم ىرجو هتيعمج ىلع يفابلا ينعي (9)

 .يراصنأك سبللا



 ه2 كلام نبا ةيفلأ حرش

 يف ؛يراصنأك ['"'"هظفل ىلإ بسني ِمَّلَع ىرجم اًيراج ةيملعلا
 .طاينألا يف َىطَبتك .دحاو ىلإو .راصنألا

 .موزل دصقب مل نإ (لعاف) بسنلا ءاي 1 اًملاغ ينغيو

 «باّوبك موز دصق نإ (لاعف)و .'' "نبالو حمارو وادق

 .زازبو

 ا مرا 5 ال ْرِهَن ينثإف ايِلْيل ُكَي ْنَم ١-

 .م و لصألا نم طقس [] نيسرقلا نيب ام )١(

 .(نع) ناكم (ريغ) ظ يف (')

 .نبلو حمرو عرد بحاص ىنعمب (")
 .نهملاو فّرجحلا يف كلذو (4)
 .(جمدأ) َّط يف ل

 رهن ينكلو يليلب تسل :لوألا ىوريو .امهلئاق ىلع فقأ مل زجر نم ناتيبلا (5)
 :ىوربو

 ٌرظتنأ الف حبصلا ىرأ ىتم رهن ينإف اًيليل ُكتْنِإ
 .(ركتبأ نكلو) لدب (رشتنأ ينإف) :ىوربو
 ريسلا يهو ةركبلا نم :ركتبأ .هلك ليللا يف ريسلا جالدإلا :جلدأ :تادرفملا

 .راهنلا لوأ

 نع ينغأف ء«بسنلا ديري وهو (ليف) ىلع هانب ثبح (رهن) : يف دهاشلا

 .(يراهن)
 ةيفاكلا حرشو ١١١ / نآرقلا يناعمو ١4/؟ ملعالاو هيوبيسو 84٠ رداونلا

 5937/؟ليقع نباو 5١" مظانلا نباو 46٠١ ةدمعلا حرشو ١4577 ةيفاشلا
 ةفحتلا حرشو 04١/4 ينيعلاو 51١ كلاسملا حضرأو م46 /* دعاسملاو

 .08/5 برقملاو ١0؟ ةفحتلا حرش دهاوش حرشو 5
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 .مهطو «سبلو .لمعك لاّعف نع '''ينغُي دقو
 "”هئاخ عناص يف ؛َيمئاخك سبل فيخ نإ ءايلا ''”ىقبتو

 َوْرَم يف ؛يَزَورَمك ؛ظفحي سايقلا هيضتقي ام فلاخ امو
 ؛ةيدابلا يف «يودبو .!”تنارهبو ؛يناعنصو ؛يَرْلا يف «يزارو
 أ قيوم

5 5 8 8 8 

 .(لِعف) ينعي )١(

 .(نيعتتو) ظ يف )00

 .(متاوخ) ظ يف ()
 .يرارهب و يواعنص :سايقلاو ءءارهب و ءاععص نه (4)

 .يسايف رهف اهمضب امأ ؛ةزمهلا حتفب (5)



 -<2 دبا ذيل د للام نبا ةيفلأ حرش
 .ء

 ففولا

 ءاّديز ٌتيأرك ِءاَقِلُأ حتف دعب نيونتلا ٌلادبإ فقولا يف رثكألا
 "7 .لدب الب حتف دعب سيل ام فذحو ءاماوو

 هلوقك «ءناكسإلاو فذحلاب ِنَوَنُم لك ىلع نوفقي ةعيبرو

 "'فِنَد اًمئاه اهب يبلق ثكرت دقل اهييدح نحو )هلع اذّبح الا 7

 ةَتيأرك ءمضلا ةلص ريمضلا ءاه ىلع فقولل فذحُيو
 .اهتيأرك .حتفلا ل الو هب تررمك «رسكلاو

 5 6 و 08 5 0 َن

 ملو .هؤاف الو هنيع فذحُت مل '''ِنّونم ' "ص وقنم ءاي فذحو

 .(معن) م و لصألا يف 01(

 .هلئاق ىلع فقأ ملو ؛ليوطلا نم تيبلا (1)

 وهو :ةعيبر ةغل ىلع فقولل ءافلا رعاشلا نكس ثيح (فند) :يف دهاشلا

 .برعلا رئاس ةغل ىلع فلألاب هيلع فقويو ؛لاح هنأل ؛نونم بوصنم
 ينيعلاو “:75/4 دعاسملاو 7١ مظانلا نباو ١98٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ؟؟؟/؟ رردلاو 7١5/5 عمهلاو 4

 .(حتفت) ظا يف (*)
 يف ءاَذِإ :اذكه بتكت نأ ىلوألاو .توصلا دمب ءاذإ :اذكه اهيلع فقري (4)

 .فحصملا يف امك ؛فقولا يف هلودو ؛ةنونم لصرلا

 .فقولا دنع ينعي (6)

 «رورجملاو عوفرملا نوئملا صوقنملا ىلع فقولا ىلإ حراشلا رشي مل (5)



 كلام نبا ةيفلأ حرش يك

 هَل دنع امر "'ريثك نبا] ةءارقك ءاهتوبث نم ىلْوأ] ''"بصنُي 01 6
 ٌرُمو ءضاقلا اذهك ''”[بصني مل نونم ريغو ؛«"”«يقاب
 :اهفدح همن ىلوأ "هناي توق" فاقلاب

 .ءافلاو .'"”ىأرأ نم لعاف مسا ٍرَمك «نيعلا فوذحم اَمأ
 ا يلا نام

 نأ وهو .يضاقب تررمو ,ءلضاق اذه :لثم ءءافلا وأ نيعلا فوذحم ريغ

 .ريخألا فرحلا ناكسإو ءايلا فذحب هيلع فقولا راتخملا
 .لحنلا يف ةيآو دعرلا ةروس يف ثالث ؛تايآ عبرأ يف اهتابثإب ريثك نبا أرقو
 وأ اًيضاق تيأر :لثم .بوصنملا صوقنملا ىلع ففولل حراشلا لثمي مل )١(

 دنع ةنكاس هؤاي تبثت نونملا ريغو ءاَملأ هنيونت لدبي نونملا نأ وهو ءيضافلا
 .جردلا يف ةحوتفم فقرلا

 .(ريثك نبا) لدب (رثك) خسنلا عيمج يف (؟)

 . هللا امهمحر . نصيحم نبا هقفاوو ريثك نبا فقو 26457 :ةيآلا لحنلا ةروس (9)

 .؟78 رسيملاو 18/5 فاحتإلا .اهفذحب نرقابلا أرقو :ءايلا تابثإب

 .ظ نم ةدايز نيسوقلا نيب اه ()

 قايسو قفتي ال امم ؛نيعضرملا يف ءايلا تابثإب (يضاقلا) لصاألا يف (5)

 ,ءايلا فذحل ليثمتلا بولطملا ذإ ؟ةرابعلا

 .يضاقلاب رمو ؛يضاقلا اذه لثم (7)

 ىلع « يئرم لعافلا مساو ؛ىأري ؛ىأرأ عراضمو (ىرأ) مو ىلصألا ين 49

 دعب ةزمهلا يهو هنيع تفذحو ءءْرُم :ليقف «ضاق لالعإ لعأف ءليفُم نزو
 رم راصف ءارلا ىلإ اهتكرح لقن

 .(فيل) ظ يف (8)
 ريغ ناك نإو ءواولا ةملكلا ءاف فلحب .يفي هعراضم .ىّفو نم (ٍفي)و
 درب (يفي) فقولا دنع لاقي .لعفلا نزوو ةيملعلل فرصلا نم هعنمل ؛نونم

 ,ءايلا يهو همال

 فقولا دلع اهمئاي در بجي انهو . خسانلا نم فيحصت (امهئاف) م و لصألا يف (4)

 -نم تسيل ميملاف ءرُم يف ءارلا وهو ءدحاو لصأ ىلع مسالا ىقبي ال ىتح



 - يمي كلام نبأ ةيفلأ حرش

 .نوكسلا َنِّيعت ةضراع ةكرح اًكّرحتم هيلع فوقوملا ناك نإو

 .ثينأت ءاه وهو ةضراع ريغ وأ .'"”هييررتاطو ''”«ِزبَمْوَيؤ

 :يأ ؛هتكرح تمير وأ ءنْكُس ثينأت ءاه نكي مل نإف ؛كلذكف
 نإ تمت وأ «ةريك وأ ةحتف وأ كناك ةمص اهب: ترضلا "" نأ
 نكي مل نإ فرحلا فُعَض وأ :؛'؟”اهيلإ ريشأ :يأ ءةمض تناك

 «ٌبِراضو ٌرَفعَجك ؛كرحتم هلبق ناك نإ (2”ةّلِع فرح الو ةزمه

 هلوقك .هلبق نكاسلا ىلإ ةكرحلا تلقن وأ
 ةبرضأ مل ينّبَس يزَنَع ْنِم ُةْبجَع ريثك ٌرهدلاو ٌتبجَع - ل

 .امهب يمس اذإ ؛يفي ؛يرم :لاقيف فقولا دنع هؤاي درت اذل ؟ةملكلا لصأ -

 )١( نما ْميِْم ُبَرفأ ٍذَِمْوَي ٍرثُطحْنِإ ٌمُهطظ 1117 ؛ةيآلا نارمع لآ ةروس «.
 .فاضفملا فذح ببس ضراع (ذ]) نيوئتف

 (تبرتقا) يف ثينأتلا ءات نإف «ُةَماَتلَأ تير ١ ؛ةيآلا رمقلا ةروس (؟)
 اَذإ رسكلا ةكرحف ؛ةنكاس لصالا يف يهو «نينكاسلا ءاقتلالل رسكلاب ةكرحم
 ,ةضراع

 .(يفخ) ظايف (6)
 نركي الو ؛ريخألا فرحلا نيكسن دعب نيتفشلا مضب ةكرحلا ىلإ ريشأ :يأ (5)

 .دمحم :لثم .ةمض هتكرح اميف الإ
 عنتما نكاسب اًقوبسم اًحيحص رأ ةلع فرح وأ ةزمه ةملكلا رخآ ناك اذإ امأ (4)

 .لمح ؛ىتف .أطخ :لثم .فيعضتلا

 .مجعألا دايزل زجر نم نائيبلا (6)

 ملب الصأ ةنكالا ءابلا ىلإ ءاهلا ةمض لقن ثيح (هَبرضأ مل) :يف دهاشلا

 .هبرضأ مل : لصألاو ؛ةمزاجلا

 حرشو ١49٠ ةيفاشلا ةيفاكلا حرشر ١817/7 ملعألاو هيوبيسو 44 دايز رعش

 «ةيفاشلا دهاوش حرشو ١1/4" دعاسملاو ١/8 شيعي نباو 414 ةدمعلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش ©«

 «ناّمّرك ؛''”نيل يفإح فالخب ءةكرحلا نكاسلا لوبق طرتشيو

 .فورخو «بيضفو

 ل اهلقنو .ةزمهلا ريغ 0 نولقني ال نويرصبلاو

 « ريظلن مدع َبَجْوَأ نإ نإ عنتمم لقنلاو .لضفملا تبارك 0 ”نويفوكلا

 ةقويسم ةرسك الو ا

 .لِعقو .لعف مدعل ؟ درس تررمو , ْمِلِع اذه لاقي الف ؛. ةمضب

 اهب قطنلا رّسعل ٌرْمَتْعَم ةزمهلا نم لقنلا يف ريظنلا مدعو

 .حيحص نكاسب لصوت مل يتلا ةيمسالا ثينأتلا ءات لعجُتو

 : ةثالثلا فرحألاب ةقحلملا ءاتلل جرخُم ةيمسالاف .فقولا يف ًءاه

 نكاسب لصوت مل يتلاو .ٌتماقك «لاعفألابو «ٌتالو ترو تَمث

 ا وحنل لخدمو :ثخخأو «تلنب وحنل جرخم ٠ حيحص

 .ةانقو

 ءاهلابو ناريقك ءاتلاب هيهاضمو حيحصتلا عمج يف فقولاو

 1١8/7. رحبلاو 794/7 رردلاو 7١8/1 عمهلاو ١1١/4 ينومشألاو 511/5 -

 .(نيللا) ظا يف )١(
 .(نويفوكلا و زمهلا) م و لصألا يف (؟)
 اجأو هءُلَضَفلا تيأر لاقي نأ زوجي الو» :لاق :418 ةدمعلا حرش رظنا (*)

 ريغ نم ةحتفلا لقنزوجي الو» :؟"”؟ مظانلا نبا لاقو .'نويفوكلا كلذ

 تيأر :وحن «كلذ ةزاجإ نييفوكلا نع يكحو ؛نييرصبلا دنع ةزمهلا

 .ةْدّرِملا



 2 . كلام نبا ةيفلا حرش
 ل لم عمُس ؛ًاليلق
 (؛7ثتَفعْحَجلا نم رثكأ ُةَفْحَجلاف .سكعلاب نيذه ريغو

 نيايش ىلع تكسلا ءاهب فقويو

 .ةليعت ملك ءافقوو اًمزج رخآلا ّلتعملا لعفلا امهدحأ

 .فرح ىلع ّيقب ٍلْعِف ىلع فقولا يف الإ | بجي الو .'*”ةطعأو

 ."عت الك ؛دئاز امهدحأ نيفرح ىلع وأ ديزي قو 14 وحن

 :رجلل اهفلأ و ترج اذإ ةيماهفتسالا اَم يناثلا

 يف الإ بجت الو ؟'*ادَّمَع ؟هَميف ؟ذَمِب ؟ْهَمِم ؟ْهَمِل ؟ ةًمالعك

 ًءاضتفا ؟ديز ىضتفا مءاَضَتْها يف كلرقك .ةفاضإلاب ةرورجملا

 ؟ هم

 )١( ينومشألا يف لوقلا رظنا 5١4/4,
 ءاثلاب ريثكلاو ؛ليلقلا ىلع ءاهلاب تاملكلا هذه ىلع فرقولا دهاشلاو

 .(تالوأ «تاهيه «تامّركُملا ؛تانبلا) ةحوتفلا
 .ةقباسلا ثالثلا تاملكلا يف ةحوتفملا ءاعلاب 1 يف 0_0

 .(هالأ) لصألا يف 02

 .دجن يف قيوط لبج تابصم دححأ مساو ؛دلجلا نم سرتلا :ةفحجلا (5)

 .بجاو ال رئاج اذهو (0)

 تناكأ ءاوس ُهَِعَّن الو ءُهَف هْدِع :لاقيف ؛تيكسلا ءاه قاحل بجي فنولا دنع (1)

 ,رمألا وأ عراضملا ظفلب

 .(فذحو) ظايف 20
 ءاهنودر فقولا دنع تكسلا ءاه قاحلإ زاج فرحب ةيماهفتسالا ام ثرج اذإ (8)

 .دوجأ ءاهلاب فقرولا و



 كلام نبا ةيفلأ حرش و

 الف ."'”اًبارعإ هبشن ال ءانب ةكرح كرحتم لكب اهلصو زوجيو
 ؛ءانب ضراع الو .ملعي ميمو 00 ٍلادك بارعإ هةكرح قحلت

 تمقأ نإو ايضام الو «بكرم ددعو ءمض ىدانمو ؛(10) مساك

 .اهريغو الاح هعوقو يف“ عراضملا ههبشل ؛ هؤانب مزلو هتكرح

 .خيشلا ىلع ُدِرَيو

 *”:جارلا لوق اَمأو

 *هلَع نم ىحضأو تح نم ضمزأ  ُةلَلَظَأ ال يل موي بر اي ه6
 يو

 .داشف

 «ةئيآو .هفيك :لوقت «تكسلا ءاهب امهيلع فقولا زوجي .نيأو فيك : لثم 00(

 .اهنودو
 .(ديعسلاذك) ظا يف (؟)

 كلام نبا راتخاو ؛.فالخلا هيفو ؛يضاملا لعفلا ينعي .(يفو) 00 يف ن١

 514/4 ينومشألا .هيوبيس يأر وهو اًقلطم عنملا حراشلاو

 .(رعاشلا) ظ يف (4)

 (يلع نم) :يورو .ناورث يبأل :ليقو .لجنجهلا يبأ ىلإ بسن ءزجر نم ()
 .تيبلا يف دهاش الف اهيلعو

 ةرارحح ةدش بيصن :تحت نم ضمرأ .هلظ يف ريصأ ال : هللظأ ال :تادرفملا

 : لع نم ىحضأ .ضرألا ءاضمرلاو ؛لعنلا نم ةيفاح هيلجرف ؛هيمدق ضرألا
 .همسج رئاس هسمش ةرارح ةدش بيصت يأ

 هتكرح يذلا مسالا رخآ اًدوذش تكسلا ءاه قحلأ ثيح (هلع) :يف دهاشلا
 .دعبو لبق هلثمو :ةضراع

 نباو )لل ةيفاشلا ةيف كلا حرشو 48١ ةدمعلا حرشو 1 بلع سلاجيم

 عمهلاو 01/4 ينيعلاو 0 دعاسملاو 87/1 شيعي نباو يفت مظانلا

 1١8/4, ينومشألاو 159 /؟وا10١؟/١ رردلاو 3٠١ /5و ١*٠

 رسم



 -ي00 كلام نبا ةيفلأ حرش

 امم اًرارف'' ”تيبلا لدب لوقي نأ خيشلا نكمي 0 يا 0 دنكفي "'ن

 ورح 5 ةيوعص

 انهو ءام ىَّرِس اًبارعإ ُهبْشُي مل اّنب كيرحتب ْرجأ اهلصوو

 00 مهَّيسَكَي ملط لثم ٠ ءاليلق رثنلا يف فقولا ىرجم لصولا ىرجُير

 هلوقك اًريثك مظنلا ةرورض ىفو ' "ب مهو أ" ”«ةدسأطو

 5 ('بهار ئفك ئَعضوم لُكْلكلا ىلع اهاوُهَم نأك -6

 .(ناكف) ظا يف )1١(
 :الا' ةيفلالا يف كلام نبا لوق دصقي (5)

 انسحتسا مادملا يف ذش ميدأ انب كيرحت ريغب اهلصور

 (همم) م و لصألا يف ةرفإ

 ,واو ةدايزب (نمو) ظ يف (4)
 ؟6ه9 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)
 4٠ 'ةيآلا ماعنألا ةروس (5)

 ؟8 :ةيآلا ةقاحلا ةروس (10)

 .(بكار) م و لصألا يف (4)

 : لوألا تيبلا دعب رداونلا يفر ٠ .يدسألا دئرم نب روظنمل زجر نم ناتيبلا ()

 يَلصُي بهار يفك ٌمتوم ٌلْز ٍتانِفَن نم اًسقومو

 ؛ ةيفاشلا دهاوش حرشو بلعت سلاجم يفو
 لضخملا ىدنلا نم ىرشلا دعب لكلكلا ىلع ُهارهم نأك

 لسعُم بهار ْيّقك ٌعقوم لجتلا ينو حبصلا شبغ يف
 ةلماعم اهلماعو لصولا يف ماللا ةكرح فّعض ثيح (لكلكلا) : يف دهاشلا

 .ةرورض فقولا

 ةعانصلا رسو ١إل 1١7/١. بستحملاو 595 بلعث سلاجمو !؟44 رداونلا
 006١/7 اضرع ةنازخلاو 506٠ /7 ةيفاشلا دهارش حرشو ١١701١ 0١5

 ,"4؟١ (للك) ناسللاو 5١8/١ ريبكلا يناعملاو



 كلام نبأ ةيفلآ حرش “2

 ةلامإلا
 انتا هنو وة ردك رحيل طبل: نق نا نو
 .ةاتفو ءىذُممو ير .ءاس نم د5 فلألا نوُك

 ؟ ةدايز نود .ىلبخو :ىرْعغمك : عا ىلإ ةرئاص وأ .ةأونو

 ءذوذش تنودر لق يلا افقو و اامق رجحت جرخيل ,

 .(لدب) م و لصالا يف (010)
 . لعف اهحتفب ىدّهمو .مسا ءاهلا مضب ىلوألا ىده .(ىده) ظ يف

 :ىلبحو ىْرْعَم يف لاقيف ؛عمجلا وأ ةينثتلا يف ءاي ىلإ ريصت يئلا يهو
 .عمجلا اذكو ؛نايلبحو نايزغم
 ةرئاص الو ءاي نم الدب (َيّفُه) يف ءابلا تسيلو ءَىَمُك (افف) ريغصت يف لاقي
 ءاي ةدايز نع جتانلا لادبإلاو لالعإلا ببسب امنإو .عمج وأ ةيئثت يف ءاي ىلإ

 تنكسو ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجاف .وُيَفُق (افق) ريغصت لصأف ءريغصتلا

 اذلو ءَىَفُق :ليقف ؛ءابلا يف ءايلا تمغدأو ءاي (واولا) ةيناثلا تبلقف ىلوألا

 .طرشلا نم تجرخ
 .فيحصت (ربكملا) لصألا يف
 واو يهر . (افق) فلأ نأل ؛َىفَق :تراص ريسكت عمج تعمج اذإ (افق) نإف

 روُمُث :عمجلا لصأف ؛ريسكتلا عمج ءاي ببسب ءايلا ىلإ تراص لصالا يف

 ءيِوُمُف :ليقف ؛نيواو عامتجا ةهارك ؛اهفرطتل ءاي ةفرطتملا واولا تبلق
 .ءاي تبلقف نركسلاب (واولا) تقبسو ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجاف

 تبلقو ؛ءايلا بسانتل ةرسك اهلبق ةمضلا تبلقو ؛ءايلا يف ءايلا تمغدأو
 الو ءاي نم الدب تسيلف .َيِفَف تراصف ءاهدعب ام عابتول ةرسك فاقلا ةمض

 اذلو «لادبإلاو لالعإلا ببسب املإو ؛عمج وأ ةبنثت يف ءاي ىلإ ةرئاص
 .طرشلا نم تجرخ



 -ي5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ('"ىّوهو اًمق جرخيل

 «ثينأت ءاه اهيلت نأب ءاًريدقت وأ اًظفل فلألا فّرطت طرتشيو
 ,"”ةلثمأل اك

 ياو ل. 2 0 ه. (4) 2( : . :
 هؤاف رسكت لعف [نيع] نع الدب فلألا نوك اهنمو

 : ناد داب وأ «تاطق ("*قيئاك اواو ريف ءاث ىلإ ةداتسإل
 «تانو لاج نود ؛ٌتلف نزو ىلع ؛«ٌتنِدو ٌتْفح 7
 ل نزو ىلع ل (4!كلوقك

 ؛ ةليصقنا "ولي يلات وأ ؛ عيابك ىاي ولم فلألا عوقو اهنمو

 ..ءاه امهدحأ 00 ” هيو وأ هراسيك « فرحب ةلصفنم وأ ؛نايبك

 .اًهَبِيَج زدأك

 هرخآ يذلا مسالا فيضأ اذإ اًءاي فلألا نوبلقي نيذلا ليله ةغل ىلع كلذو )١(

 :لوقي مهريغو ّيَرَهو ْىَفَق :ىوهو افق يف نولوقي ,ملكتملا ءاي ىلإ فلأ

 .ءاي ىلإ ةرئاص اهنأ الو ءاي اهلصأ نال سيلف ؛يارهو يافق
 ةاتف فلأو ءاظفل ةفرطتم امهفلأ ىّدهو ىّدهف .ةقباسلا ةلثمألا ىلإ ريشي (؟)

 .اهمدعك ثيتأتلا ءاتف ؛اًريدقت ةفرطتم ؛ةاونو

 .(لدب) مو لصألا يف قرف

 .اهيضتقي قايسلاو ٠ خسنلا عيمج نم (نيع) تطقس (4)

 .(ناك) ظ يف (0)
 .نيد :نادو .,فوخ :فاخ لصأ (1)
 .(كلوقل) ظا يف (0)
 .(كلوقل) ظ يف (4)
 .ةروسكمال ةمومضم امهيف ءافلا نأل (9)
 .(ءايك) ظ ه يف(٠ 0:0(

 .(نافرحب وأ رسايك) ظ يف(١١)
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 ءرسك يلا يلت وأ .ملاعك .ةرسك اهيلت فلألا نوك اهنمو

 .لالْمِشك ءاّرسك يلو نوكس ّيلات يلت وأ «باتكك

 اًهَبرضيل وحن نوكيل !لصف الك اهئافخل ءاهلا لصفو

 .ةلامإلا ىف .لالْمِشك كاَمهْرَد وحنو «باتكك

 «كنحلا ىلإ ''"ناسللا اهب عفتري ام يأ .ءالعتسالا فورحو

 نيغلاو ءاخلاو .ةقيطملا ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا ىهو

 نإ :ةدوحوم ءاي وأ ةزهاظ ةردتك بمسدفلالا ةلاغإ تك ءفاقلاو
 ًالرصفم وأ .طخاسك ءاهب ''”ًالِصَتم فلألا دعب يلعتسملا ناك
 .قيئاومك ؛نّيفرح وأ ؛غلابك ,فرحب

 وأ اهلبق فلألا تيلو اذإ ةروسكملا ريغ ءارلا ٌفكت اذكو

 .تاّراذعو ءًرامحو ءدْشاَر وحن ءاهدعب

 ام ؛حدامصو ,حلاصك «فلألا ىلع مد لعتسم فكي اذكو

 .حالضإو عاوظمك ءرسك رثإ انكاس وأ ؛بالطك اًروكم نكي مل

 «ةروسكملا ءارلا هبلغت ةروسكملا ريغ ءارلاو يلعتسملا ٌفَكو

 اذإف 7*2 راَرَصْلا ٌراد»و "””©:هرّصتاا»و ؛مراغ وحن ُلامّيَف ؛ٌفكنيف

 اذه لامُيف ءهرثكألا دنع بلغلاو ٌفكلا يف مدعلاك َيهف ْثَدَعابت

 .(اهب ناسللا) ظ يف )١(

 .(لصتم) ظ يف (0)
 . ماَوَتِم مِهِرَصْبَأ َلَعوظط» 07 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (*)

 .«ٍراَرَصْلا ُراَد م َءَرِضأْلا َنإوط “4 :ةيآلا رفاغ ةروس (5)



 - ين كلام نبا ةيفلأ حرش

 وه :"”لوقيو سكعي مهضعبو ؛'' 'رداقب ُثررم : كامن الو ا

 ,رثكألا

 ةلامإ ببس تكلا بجوُي دقو ؛لصتي مل ةلامإ ببسب لمث الو
 .ةلامإلا كرتب :؟*”مساق ىتأك ءاهتملك نع لصفنم

 كيأرو .ايازغي ْيَمِأ يناثك ؛بسانتلل فلألا لامث دقر
 فيتا لك َلِكانُي "4 دتجر 0 تروم 00

 رسكل كلذو ؛ةمخفم ةمومضم ءارلا تناك نإو (رفاك) يف فلألا ةلامإ زوجت )١(

 .ءارلا لبق ءافلا

 :ءالعتسا فرحب ةقوبسم فلألاو .لادلاب فلألا نع ةديعب (رداق) يف ءارلاف (؟)
 .ةلامإلا تعنتما كلذل ؛فاقلا وهو

 .(ليقو) ظ يف (9)
 فرح ناك نإو (ىبأ) وأ (ىتأ) فلأ ةلامإ تعنتما دقو .(ىبأك) م يف (4)

 فرحو فلألا نيب لصفلل كلذو ؛اهدعب ءاج (مساف) يف (فاقلا) ءالعتسالا

 .نيرواجتم اناك نإو ةملك يف امهنم دحاو لكف ؛ءالعتسالا

 لبق يتلا فلألا ةلامإ عم بسانتلل (ادامعو ايازعم) يف ةريخألا فلألا لامت (0)

 زاج نكل ؛ةريخألا فلألا نرد ءاهلبق ةرسكلا بسب اهتلامإ زاوجل امهنم لك
 .بسانتلل

 :ةيآلا ىحضلا ةروس )١(
 ام « ينعأ) ءهرخآ ليمأ امل رواجم ٌرخآ فلألا نوكل 0 فلأ تليمأ
 كير كَعَدو ام يل نجس اذ ليلو () نحضر :ىلاعت لاق .(تايآ نم اهدعب

 . « 9 نت ام
 ” :ةيآلا سمشلا ةروس (؟9)

 1511:5137 /؟ فاحتإلا «(9 اً اَِإ ٍرمَتلَو» : ىلاعت هلوق يف (الت) تليمأ
 لاق ءءاي هفلأ لصأ امم .يألا سوؤر نم اهدعب ام عم بسانتلل كلذو

 .4 اهني يلو © اهلج إ باقر © انت ب ريشناو» : ىلاعت
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 ءانبو ءاّهب ّرمك .ءانو ؛ءاه ْئفلأ الإ نكمتي مل ام لمث الو

 .انيلإو ءاّهيلإ رظنو

 دفا لاو :نئلتو «ىَنَم تحب نود عامسب 1

 .سانلاو ؛لامو بابو . جاجحلا اذكو

 وحن '"!ةدرطُم فرط يف ةروسكم ءار لبق َحْنَفلا ةلامإو

 .ِرَسْئالل لمو ءرّبكلا نمو ' هروب
 .«فلأ ريغ ناك اذإ ةصاخ فقولا يف ثينأت ءاه هيلي حْنَف اذكو

 - ىءاف 5 5 ٠ هم و8 5 5 . و (
 طسرتبو ؛ةردك وحن ءارلا يف حتفبو ؛ همححر ٠ وثعي ىل ””نسحو

 7 :ءالعتسالا يف

 نع ةبلقنم ولو فلأ هرخآ لعف لك لاميو ''يرَمْيَّصلا لاق
 .هلقثل '”فيفختلاو فّرصتلاب ٌقحأ لعفلا ذإ ؛ "”اعدو اًرغك ءواو

 .(نأو) ظ يف )١(
 .الاَمإ يف (ال) فلأ ينعي (؟)

 .فقولاو لصولا يف ةزئاج انه ةلامإلا و ()

 رظناو .49 رْضَتلك ٍرركس ىيرَت انإ9# “57 :ةيآلا تالسرملا ةروس (4)
 144/١. فاحتإلا

 .(نسحيو) ظ يف (4)
 - 578 ةيبرعلا تاجهللاو تاءارقلا يف ةلامإلاو 88 - 87/5 رشنلا رظنا (7)

4 

 .إ١1 ةركذتلاو ةرصبتلا (0)
 ,(عادو) ُظ يف مر

 .(قيقحتلاو) ل يف (9)



 حر تاشطسلس

 هلا م

 هبشي ال يذلا مسالاو .'”فيرصتلا نم ءيرب ههبشو فرحلا

 الإ ,يثالث نم لأ هلبقي الو .فيرصتلاب "”يرح لعفلاو فرحلا
 دير فو ؛ هللا مو . عبو ليك ام

 زواجتي الف هيف ديز نو «فرحأ ةسمخ درجملا مسالا ىهتنمو

 :نوثو هقلاك «اهوحبت وأ قوات ءاورر آلا ةعبض

 ِهًُعضو .هرخآ ريغ حتفب اهّنعي دّرجملا يئالثلا "”ةيئبأو

 حوتفم لوألا حوتفم كلذو ءاضيأ هيناث نيكست ةدايزو .هرسكو

 مومضمأ“ )و .فتكو دّضَع سّرّفك ؛هروسكم وأ همومضم وأ ؛يئاثلا

 ءقْنعو دّرصك .هروسكم وأ ؛همومضم وأ ؛يناثلا حوتفم لوألا

 وأ همومضم وأ "”[يناثلا حوتفم] لوالاروسكمو "'ةّبيوُدل لئدأ"و

 .(فرصلا) م و لصألا يف )١(
 .(ايرح) ظ يف (؟)

 .(ةنيأو) ل يف ةرغ

 .ظ نم ةدايز واولا (5)

 .ظ نم ةدايز وارلا (8)
 .ظ نم (ةبيودل) تطقس (1)
 روكذملا (بْنِع) لاثملا قباطيل مزال وهو .ظ نم ةدايز [ ] نيسوقلا نيب ام (0)

 .ملعأ هللاو ءدعب
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 همومصضم وأ لوألا حوتفمو .لبإو ."”لغعفو «بْنِعك 7 نويتكو

 انئا كلت .مّلِعو .لْفُقو ءبغكك .ىناثلا نكاس "7وروسكم وأ

 لف وهو ؛ذاش دا وو .لعُف رهو ال اقثتسا لمهأ دحاو ع

 .هلعاف ّمَسُي مل ام لْعِف ''”ىلع ةلالدلا دصقل ؛ لِعُو و ؛لثذك

 راج ترع اناا ليس تع نا اهيضعَي دري دقو

 , ذيك دهّشك ءلْعِفلا كلذكو ءذخفو ذْحفو ْذْحُِف هيف زوجي ءذخفك

 ع ني وحن ىيفو .فّنكو فنك تنك وحل يفو

 1 ناساوا ث 0م
 ةريصق ةمحض ةأرمال ءزلبو ٠ لبإ يفو ٠ 'قلمع قع وحن يفو

 اذه ذإ ؛انه بولطم ريغ اذهو (يناثلا نكاس) ةدايز م و لصألا يف ءاج 01(

 نم وهس كلذ لعلو «لعفلا ءانبل ةريخألاو ةيلاتلا ةروصلا يف يتأي طرشلا

 .ءانبلا ينروص يف اهررك دقف خسانلا

 .لامَسلا يبأ ةءارق يف (كبج) نزولا اذه ىلع .(لفق) ظ ىفو (؟)

 .ريخأتلاو ميدقتلاب (همومضم وأ هروسكم وأ) ظ يف (9)
 .(هب) ةدايز ظ يف (4)

 حتفو ءامهركو نيعلارسكو ءافلا حتفب .دْهٍشو دْهَّشو .دهِشو ءدهش :لاقيف
 55/1١. نابصلا ةيشاحو ينومشألا .نيعلا نوكس عم اهرسكو ءافلا

 .م نم (فتك) ينملك ىدحإ تطقس (1)
 ءافلا حف :تاغل ثالث نيعلا يقلح سيلو (لِعْف) نزو ىلع مسا لك يفو

 ملكو دْبكو فتك وحن ءنيعلا نوكس عم ءافلارسكو ءاهنوكسو نيعلا رسكو
 .قباسلا عجرملا .ةملكو

 يقلح سيل امم يناثلا مضو لوألا حتفب (لْمَف) نزو ىلع ناك ام وهو (0)

 دْضَع :لاقيف اًفيفخت يناثلا ناكسإ وهو ءدحاو ميرفت هيف زوجيف «يناثلا
 . ليقثلا مضلا ىلإ «حتفلا وهو ؛فيفخ نم لاقتنالا نم اًرارف

 -عيرفت هيف زوجي ؛نيعلاو ءافلا مضب (لٌعف) نزو ىلع ناك ام وهو (8)



 . "يبل كلانالو ةراستللا

 ءيجم لجأل ؛"'مهضعب يأر ىلع ءلْمُت :لْفُق وحن يفو
 ,رسي و رسع

 حوتفم : لعافلل ةثالث .ةعبرأ دّرجملا يثالثلا يضاملا ةينبأو

 «فّرظو ؛ بّرضك «ةروسكم وأ .همومضم وأ . يناثلا حوتفم ؛لوألا

 .نمضك ؛يناثلا روسكم لوألا مومضم لوعفملل ٌدحاوو ءبرُشو

 الف هيف ّديِز نإو ءجرحدك .ةعبرأ دّرجملا لعفلا ىهتنُمو

 ا"”جرختساك ءةتس زواجتي

 (ليغن)و رَفْعَجك (لّلْعْف) ةّتس دّرجملا يعابرلا مسالا ةينبأو
 (لثغف)ر .مهرِدك (للغف)و :قيقر تاهتساو أ ينهذل عرار

 .بّدْحَجك (لُلُْعُف)و ؛©”ركس 0 رظمِقك (ٌلَمِف)و جلدك
 (*2 عيخألا هداز ءدارج رّكْذل

 «نيليقث يلاوت نم اًرارف ءَقْنُع :قْنُع يف لاقيف ؛نيعلا ناكسإ وهو ءدحاو -
 .اًعمج وأ ناك اًدرفم

 زوجي نيعلا يقلح سيلو نيعلاو ءافلا رسكب (لِهف) نزو ىلع ناك ام نأ ينعي )١(

 .نيعلا ناكسإ وهو دحاو عيرفت هيف
 ام الإ زئتاج هليقثتف مالكلا يف (لمُف) لك نأ هنع يكح دقف شفخألا ينعي (؟)

 ةرورض يف الإ نالقثي ال امهنإف .قرسو رْمُجك نيعلا لتعم وأ ةفص ناك
 ةيفاشلاو 15/١ يضرلل ةيفاشلا حرش رظنا .رمع نب ىسبع لاق اذكو .رعشلا

 .ءاكح نم ركذي ملو «ينيودلل ١١ فيرصتلا ملع يف
 .(جارختسا) م و لصاألا يف (')
 تعلطا يتلا ةيفرصلا عجاوملا عيمجو ناسللا يفو 00 خسنلا عيمج يف (4)

 بتك ءاعو رطمقلا 3 اهيلع
 .549/5 ينرمشألاو 7١84 مظانلا نبا (0)
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 ل لاا سسسسس و ال

 10 اعدت (نلعل)  .ةيبزا درغملا سافشلا ريمألا ةعبار
 :نِيْعَبُْحَك ''(للَعف)و ءزوجعوأ ىمفأل ؛شرمخَجك (ليلغف)و

 .ريقحل ءبغطْرِقك (ٌللْعِف)و .دسأل

 ؛'””ةدايز ىلإ اّمإ ءابلاغ بوسنمف ةلثمألا ريغ ىلع ءاج امو

 , "”لدنج اذكو .'*”دّيك .ءصقن ىلإ اًمإو ؛'؟”وجْنَرْحُمو .فيرظك

 تاكرحلا يلاوت َنأل ؛ "”دخضل ؛طبلُعو ؛لدانج يذ ناكمل
 .طبالعو 0*5 تاب ىلع 0

 .فيراصتلا يف لصألا موزل ,2''”لصألاو دئازلا نيب قرفلاو
 ٍدئاز ترو «مركم ميمو .يذّتخا ءاتك ءاهضعب يف دئازلا فذحو

 .لفْنَرَق نونك ءطقسي مل

 .(لجرفك) ظ يف )١(
 باوصلاو «ةباتك ماللا ماغدإ كفب (نئْعَّبَحك لَلْلَمْف) :اذكه خسنلا عيمج يف (؟)

 .؟"8/١ يدارملا رظنا .تبثأ ام

 .(ةدايزل امإ) ظ يف (*)

 .(نجنرحمو) ظ يف (5)
 .(ديأ صقنل امإ) ظا يف (5)
 .ءدئاز فرح صقنل لائم (لدنج)و :؛ةملكلا لصأ نم فرح صقنل لاثم (دي) (1)

 .لدانج عمج نم فلألا وهو

 7078 /4 (طبلع) ناسللا رظناو .(مخضك) م يف (0)
 .(امهلمح) ظ يف (8)
 .(دانج) ل يف (9)

 .(يلصألا) ظ يف(١٠)



 -ين0) كلام نبا ةيفلأ حرش

 فورحب اهلوصأ َلباَقَق ةملك تنزو اذإف ءاذه تفرع '''اذإو

 لدبُملا الإ ,هظفلب ىفتكُي (اهينومتلاسم) فورح نم دئازلاو .(َلَعْف)

 .لاعتفالا ءان نم

 ,لعزت هوب «لعافا _رعزعوفردمو كراش زرت
 :كلوقك « لصأ يقب  اذإ | ماللا بسافر نعل ربطصا نزور

 يف لبوق اًرًركم هناا ناك نإو .لُلْعُف قُيْسُفو :لْلْعَف رفعج رو

 ءلَْوَمْفا َنَدوَّدغا ُنْرو كلوقك .لصالا هب لباقي "مب نازيملا

 .دّدرمو ءذدر لصألا ْذإ ؛ لَعْمَمو .لْغف 0 ؛ذر 00

 .مِسمِسك ؛ثلاث لصأ نودب هنيعو هئاف لثم '''"ترركت امو

 ةلاصأ نم ىلوأب تسيلو .ًاليمكت ةبجاو امهدحأ ةلاصأف ؛لّولَزو

 .ةدايرلا ىلع قاقتشالا لدي نأ ال الإ اعف ””نيتيتلانصأب ٌمكحف ءرَخآلا

 مث «نيعلا لثم ةدايزب :ُتْمَمَل نم هلصأو كنف ع ع .ململك

 6 را ا

 (”'يئالثلل ىنعملا يف اًقِفاوُم اًرّركُم "”اًيئانث هلعج نم ىلوأ اذهو

 .(اذإو) لدب (دق ذإو) ظ يف )١(
 .(امم) م و لصألا يف (0)
 .(رمو) ظ ين رف

 .(رركت) ظ يف (1)
 .(اهتلاصأب) ظ يف (0)
 .(تممل) خسنلا عيمج يف (1)
 .( اينث) ماو لصالا يف 4

 .(يناثلا) خنلا عيمج يف (4)



 تس طاقم هنن
 ."'”فَصْفَصك هلاثمأ يف ”نويرصبلا لوفر امك «كنعاضتلا

 وأ .براضك «دئاز رهف نيلصأ نم رثكأ فلألا بحص اذإو

 ءايلا اذكو .ههبش وأ فرح يف الإ (*” لصأ نسم لذي نيلضأ

 .عّوْعَو و ءرئاطل ءؤيْؤي وحن ءرركملا يناثلا ين اّلإ واولاو
 .هفورح ةلاصأب مكحُيف تاون

 اًبلاغ ةدئازف ءةقّقحم لوصأ ةثالث اَقّبَّس نإ ميملا وأ زمهلاو

 دنع لصأ ؛نونجل هَقَلْوَأ ةزمه نأل ةققحم انلقو .مركُمو ءدمحأك
 ةدايز ققحت لب ءاهدعب ةثالث ةلاصأ قّقحتي مل ْذِإ ؛ اَقَلَأ َقِلَأ لئاق

 .اًقلو قلو لئاق فالخب واولا

 .ءارمحك «ةدئاز «نيلصأ نم رثكأ تلت فلأ دعب ةرخآلا ةزمهلاو

 ("”هنم لدب وأ لصأف ؛ءانبو ءامسك «نيلصأ تلت نإو .ءاصُفرُقو

 ال ,"”نارفعّرو .نامذنك ءزمهلاك طورشلاب رخآلا يف نونلاو

 )١( مظانلا نبا 8701.

 .(تضقضقك) ظ يف (؟)
 .(لدبو) م يف وف

 ءايلا نمو ؛نيلوالا يف واولا نم لدب فلألاف ءىمرو راطو ءازغو لاق :لثم (4)

 .نيرخآلا يف
 .(توص) ظ يف (5)

 لدب (ءانب يف)و ءوامس ومسي امس نم يهف ءواو نم لدب (ءامس) يف ةزمهلا (1)
 امهفرطتل ةزمه امهيف ءايلاو واولا تبلقناف «يانب ينبي ىنب نم يهف ءءاي نم
 .(ءارب) ةيلصألا زمهلا لاثمو .ةدئاز فلأ دعب

 .رثكأف لوصأ ةلالث دعب اهنأل ةدئاز نيلاثملا يف نونلا (0)



 -ي00 كلام نبا ةيفلأ حرش

 سل

 : رفئضنك ؛نيفرحو نيفرح نيب ةنكاس ُثتديزو !”كلوفَو ناو

 ,!عّلْيَمَس ءابك «هئتدايز ملعي ام عفوم اهعوقول «دسأل

 ؛ةعراضملل وأ م «ثينأتلل اهنوكل ءاملا ةدايز ملعُتو

 لّمف ٍةعواطمل أ 6 "”عورفو لاعفتسالا نيس عم وأ ؛لعفّتك

 .ج رح دنو ملعَت ءللْعَفو

 ءهري ملو ؟ ُْهمِل :وحن .فقولا يف الإ ءاهلا ةدايز درطت الو]

 0 امك 0
 ٠ ره ٠١ هنمعو

 .كلتو ؛كلذك ؛ةراشإلا يف الإ ماللا ةدايز درظت الو

 الإ هب اندّيق اًمع اًيلاخ (اهينومتلاس) نم فرح قو ْنِإ ًةدايز عنماو

 يأ ؛لبإلا ٍِتْلَظَح يف ءلَطْنَح نون طوقسك ؛ةجح ةدايزلاب موقت نأ

 ءمّدِقلا يف موعد نيسو .كلملا يف وكلم ءاتو نال اهاذآ

 اهنازوأ ذإ ؟؛ دئاوز ني ءاتو .9لبهَنَكو ء«سجرُن نونو

 .نيدّرجملا يسامخلاو يعابرلا يف انمّدق اًّمع ةجراخ '"”ةضوفرم

 .(ناوهم) خسنلا عيمج يف )010

 .لوصأ ةثالث نم لقأ دعب اهنأل ةدئاز ريغ نيلاثملا يف نونلاو

 .ميركلا ديسلا ؛ عذيمسلا 0(

 ..هعورفو رادتقالا اذكو ١ جرختسم ؛جرختسا «جارختسا :لثم ةرف

 .(لبهلك) ظ يف (5)

 نع 5448 (لبهك) ناسللا .ةليئسلا مخضلا ريعشلاو ؛ماظع رجش :لبهنكلار

 .يبارعألا نبا

 .ةبفنت ةدحاولا ؛ماهسلا هنم ذخؤت رجش :بضنتلا (1)

 .(ةعرفرم) ماو لصألا يف ف



 كلام نبأ ةيفلأ حرش هد

 لصولا ةزمه ةدايز يف لصف

 وحن .اهب ءادتبالا يف الإ تبثت ال ءةَرَّدصُم ةزمه لصولل

 .اوقّمحت يأ ءاوتيثَتسا

 ؛مضُت اهنإف «ٌةيلصأ ٌةمض هنكاس' دعب اميف اّلِإ ةروسكم يهو
 فالخب اا لصألا ذإ ؛ "7ىذدعَأ ادع لبق وصحن

 2 ب 00 ه . وأ 240 .
 نم ””برقتو حتفت اهنإف .نمياو .«فيرعتلا مال يف الإو ٠ اومرإ

 ءهرَْدْصَم وأ ةعبرأ ىلع دئاز ضام لعف ّلَّوُأ اهنركب .عطقلا ةرمه
 5-5-ِ اميإ يب

 جرختساو :اًحارختسا "”جرختساو .ءالجنا ىلجناك هَرْمأ وأ 4
_ 

 ذآ .« ضماو ؛ شحخاك . ين الثلا رمأ ةغبص َلَوُأ اينوك او

 .خسانلا نم (ال) ةدايز ظ يف )١(

 .ءايلا نود (زغأ) مو لصألا يفو .(زغا دغا) لدب (يزغا يزغأ) ظ يف (؟)
 .(يوزغا) ظ يف ()

 .ةيلصأ نكاس دعب ةعقاولا (ةملكلا نيع) لادلا ةمضف ءودغي ادغ نم ءاردغاو

 ةمضلا فذحب ءايلا تنكسف ؛ءايلا مضو ميملا رسكب ءاوُيِمرا اهلصأ نأل (4)
 (ةملكلا نيع) ميملا تمضو ؛.نينكاسلا ءاقتلالل ءايلا تفذح مث «لاقثتسالل
 ميملا) لعفلا نيعف ءاومرإ :ليقف ءاًءاب بلقلا نم ملستلو واولا ةبسانمل

 اذكو ءواولا ةبسانمل تمض امنإو «لصألا يف ةروكم (نكاس دعب ةعقاولا

 .اوضقاو اوشمإ وحن ءاهلاثمأ
 .(فرعتو) ظ يف (0)
 .(جارختسا) م و لصألا يف (5)

 .ظ نم (جرختساو) تطقس (0)

 .ظ نم ةدايز واولا (8)



 2-5 كلام نبا ةيفلأ حرش

 تشاو مسا يهو ؛ةظوفحم ءامسأ ٌةرشع ٌةزمه لصوُتو

 نمياو .ةأرمأو .ؤرماو 217 -يتنئاو . نينثاو .مدباو .ةنباو .ءنباو

 .فيرعتلا مال الإ فورحلا نم ءيش يف درت ملو

 هجولا لب .ربخلاب سبتلي الثل ماهفتسا ةزمه دعب فذحُت الو

 هلوقك هس دقو ,"”«نركتلا,» وحن املأ لدنت نأ

 ؟«؛”دئاط َكَبلق نأ - ٌلبح "”ُثبْلاوأ ْثَدَعات بابّرلا ٌراد نإ - ٌقحلاأ - 7
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 .خسانلا نم فيحصت (نيتنباو نينباو) م يف 00(

 ١47 :ةيآلا ماعنألا ةروس (1)

 .(ةبنا) لا يف (9)

 نب ناسحل لبق و «ةنيثب ليمجل ليق و ؛ةعيبر يبأ نب رمعل ليوطلا نم تيبلا (4)
 رطشلل ليمج ناويد ةياورو (راد ْنإل اًمحأ) :رمع ناويد ةياورو .يبلغتلا راسي
 .(...يَلو طش نا وأ) :يناثلا
 .ةدوملا لبح دارأ : لبح .عطقنا :تبنا .ةأرما مسا :بابرلا :تادرفملا

 ماهفتسالا ةزمهب اهقبسل لصولا ةزمه تلهس ثيح (قحلا أ) :يف دهاشلا
 .ماهفتسالا ةزمه دمو اًفلأ لصولا ةزمه لادبإ لصالاو .لصألا ريغ ىلع
 ليلعلا ءافشو 4258/١ ملعألاو هيوبيسو 8“ ليمج ناويدو ١١١ رمع ناويد

 855/7 حيرصتلا حرش و اضرع "8/4 ةنازخلاو 778 مظانلا نباو 64

 .8/46!4 ينومشألاو



 كلام نبا ةيفلأ حرش 200

 لادبإلا

 .(ايطوم تأده) اهعمجي اًبلاغ اهريغ نم لدبت يتلا فرحألا

 يف تيبخو جِلَع وبأو ؛"'ٌجتجحو ءرظَص يف رظَس وحن اأو
 .ذاشف .ءسانلا يف تانلاو ءٌتيصع يف َكْيَصَعو ؛'”ثيبخ

 «ةدئاز فلأ دعب '*”اتفّرظ ْنِإ ءايو واو نم لدبت "”ةزمهلاف

 لعاف مسا نيع اَنَعّقو وأ ,'”يانبو واعد لصألا .ءانبو :ءاعُدك

 .عيابو لواق :لصألا .عئابو ؛لئاقك ؛هلعف نيع تْلتعا

 .نياعو رواع رهف «َنيَعو روّمك ؛نيعلا حيحص يف ٌحصتو

 هِعْمَج فلأ دعب اًرمه لدبي ءدحاولا يف اًثلاث ديزملا ّدملاو

 .زوافمو « شياعمك ؛ديزمه ريغ لدبي الو .فئاحصو زئاجعو دئالقك

 27 5 (5) هَ 5 , 1
 رئانمو .«بئاصم عمسو ةروسف عمج رواسمك .ءدم ريغ الو

 .(جْنْجْع) لصألا يف )١(

 لاق .ءاتلاب (تيبخ) ظ يفو ؛مو لصألا يف ةلمهم فورحلا تءاج (؟)
 ربيخ تلدبأ امك :186 -119/4 (ةرورضلا نم رعشلا لمتحي ام) يف يفاربسلا

 يفور ؛موت !مرث يف مهلرقك «فورحلا نم ريثك يف اًءان ءاثلا نم ريفنلاو

 رعاشلا لاق ,تيبحخ :ثيبخلا يفو ؛ترعبم : ثرعبملا

 ُتيبحخلاريثكلا عفني الو يف 2 زرلا نم ليلقلا بيطلا مفنب

 .ظ نم ةزمهلا ءات تطقس ()

 .(اتفرطت) ظ يف (4)
 .(انبو اعد) ظ يف (4)

 .(ةروسف عمج) نم طقسو (روسق) م و لصألا يف (5)

 .اًدوذش ةزمه امهيف اتلدبأ هروانمو بواصم واو نأ ينعي (1)



 يعم كلام نبا ةيفلأ حرش

 يف ولو لِعافُم فلأ افنتكا نِيِنَبل يناث اضيأ اًرمه لدبُيو

 كلذو ؛دئايسو دّيسو «لئاوأو لّوأو ؛فئاينو '''"فّيتك .لصأالا
 هلوقكو «سيراوطك ١ حصي هنإف لصألا يف ولو ليعافم فالخب

 "”رواوعلاب نينيعلا لَحكو -7

 كا ليئايع 000 عمج .ريواوعلا هلصأ ْذِإ

 اهه.اقال ّلعأ انيق اذاب لدي مقا فتن ةزهنولا ةزرشك لابتو
 هلصأ ءاياضقو ةيضقك ءاّرمه هعمج فلأ دعب ام لادبإ ٌقحتسا

 .(اًقينك) ظ يف )١(
 :هلبقو ؛يوهطلا ىنثملا نب لدنج :ليقو «جاجعلل زجر نم ثيبلا (؟)

 يرغالت هارأو يماظعانخ

 :رواوعلا .ترسكت اذإ هلانسأ ترغث نم :يرغاث .سّوق :انح :تادرفملا

 .دمرلا

 .ةرمه ةيناثلاواولارعاشلا لدبي مل ؛ريواوعلا :هلصأ (رواوعلا) :يف دهاشلا

 فلألا دعب راولا ىقبأو ؛ءايلا فذحب ىفتكاو ؛ليعافم نزو ىلع مسالا نأل
 (ريواوع) اهلصأ نأل اًرظن !فرطلا نع اهدعبل ةزمه بلقت ملف اهلاح ىلع
 .نزولل ضراع فذحلاف

 ١16/١ صئاصخلاو 574/7 ملعألاو هيوبيسو "44 جاجعلا ناويد قحلم

 ةيفاكلا حرشو 0١0 /“و 8/5 فصخنملاو ٠١7/١ بستحملاو ١54 /”"و

 نباو 786 فاصنإلاو 01١/4 يئيعلاو ”"ا/ مظانلا نباو 5١548 ةيفاشلا

 5597/5 حيرصتلا حرشو ”ا4 ةيفاشلا دهاوشو ١٠/١47589و ١/8 شيعي

 5١18 (روع) ناسللاو 75١0/4 ينومشالاو
 ةرمه لعافم ءاي تلدبأف ؛ليايع عمجلا يف لصالاو .لّبع عمج (ليئايع) (9)

 ليقف ءاي ةزمهلا ةرسك تعبشأ مث .لئايع تراصف ءزئاجعو فئاحص يف امك

 .ليئابع



 كلام نبا ةيفلأ حرش كي

 .اياضق د ةزمهلا تلق من ءاءاضق راصف 2 ؛ يباضف

 مث ةزمهلا تحِتُف ؛دحاولا يف ثملس اواو ماللا تناك نإو
 راصن :تفشف : ””وياره) :هلضأ قرارقو ةزارهك :ءاراو' "قلدنا

 هلوق ردنو .ىرارش ©!( تنانعف ةحتف ةرسكلا تبلُق] مث (؟!|ءاره

01) 

 رف
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 .ط نم طقس ([] نيسوقلا نيب ام

 لصأ يتلا (اياضق) ىلع ةيضق عمج يف لادبإلاو لالعإلا حراشلا رصتخا

 ءايلا تلدبأ مث «ةّيضق مال ةيناثلاو ؛ةليعف ءاي ىلوألا :نيءايب ئِياَضق اهعمج

 ةرسك تبلق مث «ٌيئاضق تراصف «فئاحص ين امك عمجلا دنع ةزمه ىلوألا
 حاتفناو اهكرحتل اًقلأ ءايلا تبلق مث ؛فيفختلل ّيَءاضق :تراصف ةحتف ةزمهلا
 اًءاي ةزمهلا تلدبأف تافلأ ثالث هبش عمتجان ءاءاضق تراصف اهلبق ام

 .اياضف تراصن

 .(لديأ) ظ يف

 يف لصألا وه اذه سيلو (واره ءاره) ظ يف و (يئاره) م و لصألا يف

 .هانتبثأ ام لصالا امنإو .ىواره
 : ياي امك كلذ طسبو ءربخأتلاو ميدقتلا عم لادبإلاو لالعإلا لحارم حراشلا رصتخا

 : لصأو (لئاعف) عومجلا ىهتنم ةغيص نزو ىلع ىوارُه اهعمج :ةواره

 الو نيفلأ عامتجال ؛ةزمه درفملا يف ةواره فلأ بلقب ءوئارِه :ىوارُه
 كيرحت بجوف ؛نيفلألا نم دوصقملا ضرغلا تاوفل ءامهادحإ فذح نكمي

 اهفرطتل اًءاي واولا تبلق مث ؛ةزمه تبلق تكرح اذإ فلألاو ءرسكلاب ةدملا

 تبلق مث «يءاره :لبقف حتفلاب ةزمهلا تففخ مث .«يئارَه ليقف ةرسك دعب
 امهنيب نيفلأ عامتجا اوهركف ءاًءارّه ليقف اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل اقلأ ءايلا
 .يوارُه تراصف درفملا عمجلا لكاشيل اًراو ةزمهلا اولدبأف ةزمه

 اهلالعإ لحارم نم ةلحرم يأ يف يتأت ال يهو (راره) م و لصألا يف
 لحارم تحضو دقو .ملعأ هللاو خاسنلا نم طقس انه نأ رهاظلاو ءاهلادبإر

 .قباسلا قيلعتلا يف اهلادبإو اهلالعإ
 .ظ نم طقس [] نيسوقلا نيب ام



 -يب0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 '؟)اًئانملا "'اوريزأ ئتح اَنيمالُث انِياقَم يف انادقأ ثحرَب امف -4

 :لضاوأو *”ةلضاوك :2**|ةيه "”نيتردصملا نيواولا لّوأ لدبتو
 لن اك رت نوع ناردل ا هلضأ ةىلرالاكر 1" ياو ةلضأ

 .(اييانملا روزا ىتح انثبلت) :اذكه يناثلا رطشلا ءاج م و لصألا يف )١(

 :ْهَو لوسرلا مع نبا بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبعل ليوطلا نم تيبلا (؟)

 نَر يلعو ةزمح و ره شيرق رافكل هتزرابم يف ردب موي اهلاق ةديصف نم
 .نيعمجأ

 :؛اوريزأ .يلعو ةزمحو هسفن ينعي 'انتئالث تلاز ام :تحربام :تادرفملا

 يهر ؛ةبنم عمج :ايلانملا .اوتّرُم ىتح يأ ؛ةرايزلا نم ؛لوهجملل ءانبلاب
 .توملا

 ةلماعم اهلماعف ءاهتبثأو ةزمه ةلعلا فرح بلق ثيح (ايئانملا) :يف دهاشلا

 .(ايانملا :لوقي نأ سايقلا ناكو ؛ةيلصألا ةزمهلا
 مظانلا نباو 755 /* لبيهستلا حرشو 7١88 .7١؟81 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش
 ينيعلاو 7184 ليلعلا ءافشو ٠١١/4 دعاسملاو 7١/8 يدارملاو ”لال 4

 .597/4 ينومشألاو هالا 4
 .(نيردصملا) ظ يف (5)
 ةلدبم الو ةديزم ريغ ةدم وأ .لصاوأك ةدم ريغ ةيناثلا واولا تناك اذإ كلذو (4)

 ىّره ىلإ بسنلا يف َيِوَونو يِرّوه :وحن نيتردصم هلوقب جرخو .ىلوالاك
 .ىونو

 .(هلصأ لصاوو) ةدايز ظايف (0)

 ؛ةملكلا ءاف امهالوأ نيواوب ؛لصاوو اهلصأ ؛لصاوأ ىلع عمجت ؛ةلصاو (7)

 .ناواو عمجلا يف عمتجاف ؛ةلصاو فلأ نم لدب ةيناثلاو ءلصو نم يهف

 .لصاوأ :ليقف .ةزمه ىلوألا تلدبأف ؛لصاور
 ىلوألا واولا تبلقف ؛ىلوولا اهلصأ ؛بيترتلا يف لوألا ثنؤم .ىلوألا (0)

 .ىلوألا ليقف «ةريه



 كلام نبا ةيفلأ حرش يح

 ةلدبم وأ ." "َيِرْوُو َو ءيِفْوُوك'':ةديرم ْهَّذَم ةيناثلا نكن مل ام ."'”كنم

 نار نسايم نجلا ن0 أ ؛ىلإ ذلا ففشم ناوزلاك

 :لادنإلا امهبف تحي ولف "ايل اذإ

 0 تع نفن ةنكام تناك نإف «ناتزمه ةملك يف عمتجا اذإو

 اير تدك ءانيفالر | كرش سقاس ذم ةيناقلا ؟"كلزنا
 07و « تيإ .مدآكو "ل /|تاعيإ

 .(كنم) لدب (لثم) مو لصألا يف 01(

 ,.ظ نم ةدايز فاكلا (0)

 .فطعلا واو نود (يرور) ماو لصألا يف ()

 ةبلقنم ةنكاس امهيف ةيناثلا واولاو ؛لوهجملل ناينبم نالعف ءيروو و يفرو
 .اهلادبإ بجي الف ةدئاز يهف «ىّراو «ىفاو :(َلَعاف) فلأ نع

 .(لئاوألا) م و لصألا يف (4)
 ؛ةزمه ىلوألا واولا لادبإ بجي الف ؛لصالا ىلع ىلوولاا لوقت نأ زوجي

 نأ زوجيو «ةيواولا يف ةلصأتم تسيلف ؛ةزمه نع ةبلقنم ةيناثلا واولا نال

 .ةزمه اهلادبإب ىلوألا لوقت
 .(لعفك) م يفو (لعفل) لصألا يف (5)
 .(أجلا) ظ يف (5)
 ىلوألا ةزمهلاو ةنكس ةيناثلا ةزمهلا تناك نإ ينعي .(كرحتم) م و لصألا يف (0)

 .ةكرصتم

 .(هنم) ةدايز ظ يف (4)
00 (9) 

 يف ةحوتفم :ةكرحتم ّلك يف ىلوألا ةزمهلاف ءراثنإ ؛رْثْؤُأ .ترثأأ :هلصأ(١٠)
 ةيناثلا ةزمهلا تلدبأف ؛ةثلاثلا يف ةروكمو ء؛ةيناثلا يف ةمرمضمو :ىلرألا

 .افيفخت ىلوألا ةكرح سنج نم ءاي ةلع فرح
 -اهنوكسل افلأ (مدآ) يف ةيناثلا ةزمهلا تلدبأف .نمُثؤأ ؛تلإ ءمدأأ :لصألا(١1)
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 راو فلذا ةعيرتشس ا نفقته فيكس تناك ارو
 ,"هداأأو مدْيأأ : هلصأ مِداَوَأو مديرك

 0: هنكلا ثاذ'اذكو .""1اي:تيلق ةروسكف رثإ تناك نإو

 .ةمومضم وأ ؛ةحوتفم وأ ؛ةروسكم دعب تناك ءاوس يأ ءاًقلطم

 .""اءاي بلقث اهنإف

 (نمتوأ) يفو ءاهلبق ام رسكو اهنوكسل ءاي تلدبأ (تيإ) يفو ءاهلبق ام حتفو -
 .اهلبق ام مضو اهنوكسل اواو تلدبأ
 .ةيناثلا ةزمهلا يأ )١(

 .(مدارأو) ط يف فز

 اذلو ؛ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ةزمهلا ءلِْيَعُف نزو ىلع .مديؤأ
 .مياأأ امأ .مديوأ لاقيف ؛ىلوألا ةكرح سنج نم اواو ةيناثلا ةزمهلا بلغت

 ةملكلا ءاف ةيناثلاو .,ةحوتفم لعافأ ةزمه ىلوألا ةزمهلا .لعافأ نزو ىلعف

 ؛عمجلا دنع واو ةيناثلا ةزمهلا بلقتفاضيأ ةحوتفم يهف ؛لعافأ فلأ اهدعب

 .مداوأ لاقيف

 (ْمأ) نم ينبت نأ لثم ؛ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا ةزمهلا تناك نإ :يأ (5)

 ةروسكم نيتزمهب '؛مُمْلِإ :لوقتف ؛ءابلا حتفو ةزمهلا رسكب ؛عّبصإ نزو ىلع
 ةزمهلا ىلإ ىلوألا ميملا ةكرح لقنت مث ؛ىلرألا ميملا حتف مم .ةنكاسف

 .ّْمكِإ ريصتف «نيميملا ماغدإ نكميل ؛ىلوألا ميملا ىلإ نوكسلا لقنيو ؛اهلبق
 ريصيف اًءاي ةيئاثلا ةزمهلا لدبت مث ءةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا ةزمهلا

 .اهلبق يتلا ةكرحلا سناجتل ؟(ِمَيِإ)

 .(رسكلا) ظ يف (4)

 ةزمه رسكب :لعذأو :لهفأو «لُفإ نزو ىلع عبضإ :لثم (مأ) نم ينبت نأك (5)
 قبس ام لعفت مث .عيمجلا يف عبصإ يف ءابلا رسكو ءاهمضو اهحتفو عبصإ
 بسح ,ميأ ؛ميأ ؛ميإ :ريصتن ١لادبإلاو بلقلاا نم (عّبص]) نزو يف
 .قباسلا بيئرتلا

 رمصصب



 وَ ةحوتفم دعب ثناك ءاوس ءاراردوسلتك "'يييدشملاو

 نكي ملام هلوقب امهتيناث نع ربعملا امهو ؛«ناترخؤملا اّمأو

 نم رثكأ يف فّرطنت ال ذإ ؛ اًراو لدبث الف ؛ةفرطتم :يأ .مَنَأ اًظفل

 تبلق اًحوتفم ناك نإ اهلبق ام مث ءاقلطم اًءاي لدبت امنإو «يثالث

 جربِزو رَّفعج لثم يف لوقتف ."”رِسك اًمومضم ناك نإو ءاُملأ

 اياوز كلذ وحينو 3 7 نق ْرَ وأ .ىأْرَق أرق نم ءَنْئْرُبو

 ,ةيناثلا ةزمهلا يأ )1(

 ةزمهلا عتفب ؛عُيصأ و عُّيصإ و ؛عّبصأ :لاثم ىلع (أ) نم ينبت نأ كلذو )١(

 يرجي مث عيمجلا يف عبصأ يف ءابلا مض عم ءاهمضو اهرسكو ىلوألا
 .مْرُأ :مُرإْمْرَأ :ريصتف ؛قبس ام لادبإلاو بلقلا نم اهيلع

 .(جِربز) نزاومك هرسك ىلع ىقبيف اًروسكم اهلبق ام ناك اذإ امأ (*)

 .(هءرقلاو يرقلاو ارقلا) ظ يفو (ةءرْقو ْيِْرَق وأ ْيَءْرْث) م و لصالا يف (؛4)
 تكرحتف ٠ اًيْْرَُق تراصف اءاي ةفرطتملا ةزمهلا تبلق مث أ أْرَق :ىأْرَق لصأر

 ءْرَي لصأو .رفعج نزو ىلع ىأْرَق تراصف اًقلأ تبلقف اهلبق ام حئفناو ءايلا
 بتكتو هايئْرَق تراصف اًءاي ةفرطتملا ةزمهلا تبلق ؛ججرُبز نزو ىلع موُبَرَق

 .اًصوقنم اًمسأ تراص اهنال ءايلا فذحب ِءْرِق :ةركنم رجلاو عفرلا يلاح يف

 ىلوألا ةزمهلا ةمض تبلقف ءَنْئْرُب نزو ىلع ْؤْوْرُق :ءافلا ٌةمومضم ِءْرُق لصأر
 ءاهلبق ام راكنال اًءاي ةفرطتملا ةزمهلا تلقف ءئِئرُق تراصف ؛ةرسك

 اهنال ءايلا فذحب ٍءْرَق .ةركنم رجلاو عفرلا يلاح يف بتكتو ءاًيئْرُق تراصن
 ةملكلا ءاف ةومضم هذه نأ ةقباسلا نيبو اهنيب قرفلاو ءاًصوقنم اًمسا تراص

 .اهتروسكم كلتو
 .(ايازر) ظ يف (4)
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 كا ل كا و كل 5 1
 «اءاي هيّرمه يناث لِدب 6 ئئاطخو :وئاوز لصألا ءاياطخو

 .اياضق ةلماعم لِموُع مث

 "”نيعضوم يف اًءاي فلألا بلقاو

 عمج يف حيباصمك ءاهلبق ام ْرْسُك َضَرَع اذإ امهدحأ

 .حابصم

 .لازغ يف لْيْرُمَك .ريغصت ءاي اهلبق عقو اذإ يناثلا
 ؛ اًءاي اهلادبإ يف "”فلألاب كّلْمِف اًرِخآ ةعقاولا واولاب لعفاو

 وضر لصألا .يِرْثو يضرك :ريغصت ءاي وأ ءرسك دعب اهنوكل

 ةكضأآو "اورج يف ””يَرججك ؛ةّرقلاو ناوضرلا نم 0 ووقو

 .(اطخو ىازر) ظايف )١(
 .ئياطخو ئياوز ؛ةئيطخو ةيواز عمج لصأ نأ وه لادبإلاو لالعإلا طسبو

 ؛ةزمه درفملا ءاي تلدبأ مث «ةئيطعخو ةيواز :درفملا ءاي يه ةروسكم ءايب

 تلدبأ مث ,فئاحصو لئاسر يف لادبإلا دح ىلع .؛ئئاطخو ئِئاوز :ليقف

 تبلق مث ؛يئاطخ و يلاوز :ليقف ءاًءاي هلبق ام روسكملا ةفرطتملا ةزمهلا

 اهكرحتل اًفلأ امهيف ءايلا تبلق مث :يءاطخو ُّيءاوز :ليقف ةحتف ىلوألا ةرسك

 ثالث هبش عمتجاف ةزمه امهنيب نيفلأب ءاءاطخو اًءاوز :ليقف , اهلبق ام حاتفناو

 .اياهخو اياوز تراصف اًءاي ةزمهلا تلدبأف ؛تافلأ

 .(نيعضوملا) مو لصألا يف (7)

 .(فلألا ين) ظ يف (9)
 يرجيو .يرفر يفر تراصف ةفرطتم يهو اهلبق ام راسكنال ءاي واولا تبلف (4)

 اذكو ءَوِفُع اهلصأ ءَيِفُع لثم ءلرهجملل ةينبملا لاعفألا يف كلذ لثم
 ,رعادلاو وزاغلا :امهلصأ ,«يعادلاو يزاغلا لثم ءامسألا

 .(ارجكو) ظ يف (0)
 .(رج) م و لصألا يف 2050
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 مهو)١(

 .هللا ءاش نإ ينأيس امك .نيذهب اًءاي واولا لادبإ صتخي الو

 هلصأ :ةّبجّش :وحن «ثينأتلا ءات لبق واوب ْلعفا '”كلذكو
 .وجشلا نم "”ةّوِجَش

 :ٌَْزَغ نم «نابرط لثم يف لوقتف «نالغف نونو فلأ لبقوأ''
 .لاصفنإلا مكح امهلو ءايلل نأل .*””نايِزَع

 ءافيفخت اًنْيع لتعملا ردصم يف رسك دعب واوب ُلَمفا اذكو

 لعفلا نيع ٌتثحص نإ ''واَوقْلاَو ماوص لصألا .دايقناو مايصك

 نكي مل ول امك ءاٌراوج رواجو «اًداول دوال 9 لوقت "”لب ءالف

 .(«يرج) َُظ ين لل

 اءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تفبسو وُيَرج يف ءايلاو واولا تعمتجا
 .يرجج ليقف ؛ءايلا يف ءايلا تمغدأو

 .(اذكو) ظ يف (0)
 ةملك ةلزنمب ثينأتلا ءات نإف ؛اًمكح اهفرطتلو اهلبق ام رسكل ءاي واولا تبلق (*)

 .فرطلا مكح يف اهلبق واولاف ءاهسفنب ةلقتسم

 .(وأ) ظ يف 05(

 واولا تعقو ءءارلا ركب ءنابرط نزو ىلع ؛يازلا رسكب ؛ناوزغ :اهلصأ (0)

 .نابزغ :ليقف ؛اًءاي تبلقف اًمكح ةفرطتم يهو رسك دعب
 يهف ؛ةلعم داقناو ماص ىف لعفلا نيعف ؛هببسو بلقلا نم قبس ام اهيف لاقي )١(

 ءافلأ واولا تبلقناف امهلبق ام كرحتو امهيف واولا تحتفنا ءدّوَقْناو مَّوَص نم

 ثبلقف ؛داوقناو مارص هلصأ ؛دايقناو مايص ردصملاو ؛داقناو ماص :ليقف

 :لعفلا نيعف ناتيتآلا راوجو ْداَوِل امأ .اهلبق ام راسكنال اًءاي امهيف واولا

 .رييغت نود اتيقبف ؛!ةحيحص امهيف رّواجو ذّرال
 .(لب الف) لدب (دب الف) ظ يف (0)
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 ره اذه .'"ااًدَّوِع داعو :''”الّوِج لاحك .هححصُتف ٍفلأ لبق
 ,بلاغلا

 « تنكس وأ ا .هدحاو يف تاع نيع يذ عمجو

 .فلألا عمم اهعوفول ءاءاي هوأو بلقب مكحاف ,؟”ضايرو بايثك

 ةلَعِف نيع اوححصو 0 يلالعإ ةهارك «ْناَيَر مه ءاور ححصو

 .(هححصتن) ىلع (الوح لاح) ميدقت ظ يف )١(
 .(ادوع هداع) ظ يفو ءواولا نوكسر نيعلا حتفب هادْؤَع لصألا يف اهطبض (؟)

 ررصحح 5

040 

 دعب فلأ درجو مدعل (اًدَّرِعو الَوِح) يف ردصملا يف ءاي واولا بلقت ملو

 عفان ةءارقب اججتحم واولا دعب فلأ دوجو بلقلل مهضعب طرئشي ملو .واولا

 نبا ةءارقو ؛8 :ةيآلا ءاسنلا همي ل هنأ ٌلَمَجط :ىلاعت هلوق رماع نباو

 رظنا .47 :ةيآلا ةدئاملا (سانلل اًمَيِق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج) :رماع

 :(اًميت) لصأو .9*71/ 14٠., تاءارقلا يف ةجحلاو 01" ١/:0. فاحنإلا

 راشأ امك بلاغلا فالخ وهو .اهلبق ام راسكنال اًءاي اولا تبلق .امَّوَق

 .حراشلا
 اذإف ءاهلبت ام كرحتو اهحاتفنال ءاملأ واولا تبلق هرَّرَد نم (راد) هدرفم

 .ماللا حيحص عمجل اًئيع واولا ثعقو ءراود اهلصأو ءرايد ليق تعمج

 .اًءاي تبلقف ءةرسك اهلبقو
 «ضاورو باوُي :هلصأو ءضايرو بايث اهعمج «ضؤورو بؤث :امهدرفم
 مل نإف ؛فلأ عمجلا يف واولا دعب نوكي نأ طرتشي هنأ الإ ءرايد : لثم يهن

 .حراشلا ركذ امك .ةَدَّوِعو دْرَق :وحن ءوارلا تحص نكي

 دعب ءايلا تفرطتف ؛ياور :هلصأ (ءاور) ىلع ناّبر عمج نأ امه نالالعإلا

 بلق نرد اهلاح ىلع ةملكلا نيع واولا تيقبو ءءاور ليقف ةزمه تبلقف فلا

 نيب عمجلا نكمي ال هنأل ١؛تححص نكل ءروسكم اهلبق ام نإف هلاكمإ عم

 فرطلاو «فرط ءايلا نال نيعلا ىلع ءايلا بلق ريتخاو ؛ةملك يف نيلالعإ
 .رييغتلاب ىلوأ



 كلام نبا ةيفلأ حرش
 كرد
 نفر نأ "روك نوكوب ؛ةدّوعو ةؤعك

 ."”فلألا مدعل ؛ جّوجو ةجاحك «حيحصتلا (لَمِف) يف ءاجو

 ةميقو «لبجو ةليحك ؛ىلوأ وهو «فرطلا برُقل لالعإلا ءاجو

 .ميدو ةميدو ؛مِّقو

 .اهلبق ام حتفناو ادعاصف ةعبار تفّرطت نإ اًءاي واولا لدبتو

 ا .«نايظعملاو ؛ثيطعأ وحن

 امك .بروضو عيوبك .فلأ نم ْمِض دعب واو لادبإ بجيو

 لصالا ءرِسوُمو ءنِقوُمك اًرواو ةمض دعب '*”ةدرفُم ةنكاس ٌءاِي لدبت
 4 :ّقيأ ٠ (5) هع يا

 .ربسيأو نشيا نم © رسيمهو (؛ نفيم

 يف نيعلا نكاسلا يف طرش وه ذإ ؛عمجلا يف فلأ واولا دعب عقي مل هنأل )١(

 .(745) : ص (؟) قيلعتلا رظنا .درفملا

 .اهلبق ام اًروسكم ائيع تعقو واولاف ؛ةرَوْب سايقلا (1)

 يف امك واولا دعب عمجلا فلأ يتأتف ؛جاوح ىلع (جوح) عمجت مل ثيح (9)

 .(راود) اهعمج لصأ يتلا رايد
 المح (توطعأ) يضاملا لعفلا يف اًءاي واولا تبلقف (تؤظعأ) تيطعأ لصأ (4)

 ام رسكناو واولا تفرطت ءوطعُي هلصأ يذلا ؛يطعي عراضملا يف اهبلق ىلع

 هلصأف ؛نايظعملا لوعفملا مسا امأ و .يطعي :ليقف اًءاي تبلقف اهلبق
 نايطعملا لعافلا مسا ىلع المح نايطعملا : ليقف اًءاي واولا تبلق ,ناوظعملا

 امك .ةرسك اهلبقو اًمكح اهفرطتل !ًءاي هيف واولا تبلقناف .ناوطيعملا هلصأ يذلا

 يذلا (نايِضرُي) مرلعملل ينبملا ىلع (نايّضري) لوهجملل ينبملا لعفلا لمح
 .لوعفملا مسا يف قبس ام بلقلا نم هيف ىرجف ؛ناوضرُي : هلصأ

 .ضئاح عمج «ضِيُح :لثم ؛ةرركم ريغ يأ (5)
 ءاواو اتبلقف ناتدرفم امهو ءمض دعب ةنكاس امهيف ءايلا تعقو ءرِسْيُم ءَنِقْيُم )١(

 .رسومو نقوم : ليقف
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 .ةرسك ةمضلا تلوح ةمض دعب ةدرفُم ةنكاس اًءاي تعقو اذإو

 رمح ريظن هنأل ''”ضيبكو (مّيْهَأ عمج ميهك

 ءٍلْمِف مال تناك نإ اًواو '"' هيما يس ايار

 ثينأتلا ىلع ينبم مسا مال تناك وأ !هءاضقأ ام ىنعمب قتعمت 4" رضَقك

 .ىّمر نم «ةرْدُفَم *نلاغف 8 ٌرمرمك ءاتلاب

 لاثم ىلع هل ينابلا هرّيص اميف اًواو ةمض دعب ٌءاي لدبُت اذكو
 فلالا تسيل هنأل ءنايَمَر هلصأ .ناوُمّرك ؛ناكمل ؛ناعبَس
 .فّرطت *”ام نيصحت يف ءاتلا نم فعضأ نونلاو

 0 يل ا كيسا م
 ىلع ًالمح «ءايلا حيحصتو «ةرسك ةمضلا لادبإ يأ ,ناهجولاف

 ءاقبإو «قّيضألاو سّيكألا ىثنأ ءىّقيضلاو 9 يكلاك ٍقِرْكْذُم

 لعفأ نزو ىلع ؛ءءاضيبو ضيبأو ميهأ عمج «ضيب و ميه :امهلصأ )١(

 هعم لعفي ملو .ضيب و ميه ؛ليقف ءايلا ةبسانمل ةرسك ةمضلا تبلت ؛ءالعفو
 واولاو ءدرفملا نم لقثأ عمجلا نأل ؛اًراو ءايلا بلق نم درفملا يف لعف ام

 .واولاو عمجلا نالقث عمتجال كلذ لمع ولف ءءايلا نم لقثأ

 .(ةمومضم) ظ يف (0)
 ءّيَضَق :ليق ؛«فّرش نزو ىلع اهنم غبص املف ُتْيَضُت نم ءّيضق اهلصأ (7)

 .ّوُصَق :ليقف اًواو تبلقف ؛مض اهلبقو ءايلا تفرطتف
 .(ةورمك) ل يف 0ك

 مسا مال يهو ءةمض دعب اهعوقول اًواو ءايلا تلبأف هَةَيُمْرَم اهبف لصالاو
 .اًمكح ةفرطتم يهف ءءاتلاب موتخم

 .(نم) ظ يف (0)
 .(ىسويكلاك) ظ يف (5)

3 



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك0

 انلقو .ىّقوُضلاو ءىَّسوُكلاك ءهتنزل ةباعر اًواو ءايلا لادبإو ةمضفلا

 .ىَبوط وحن ؛مسالا جرخيل اًفصو

8 5 5 5 8 



 بة كلام نبا ةيفلا حرش

 لصف ©

 هلصأ «ىَوُقَتك اًمسا ءىَلْعَف مال يه ءاي نم اًبلاغ واولا لدبت
 52 م01 (5) سك: )١( عموم 70 كَ
 .ةفصلا نيبو هنيب اقرف م "ولو ©« ىوشبو :ىّوتفكر ءايقت

 .اًيْعَس ناكملو «''!اًيْفَطو .""اًير لقو .اًيدَّصك

 ايلغلاو مندل اك افهو ىلْعُف مال يه راو نم ءايلا لديَتو

 مو 5 ن3 ا

 .ىَوْرَحك مسالا واو ملستو '"ىّوصَق ذشو
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 .(ىرتبك) ظ يف (1)

 .ةفصلا نود مسالا يف اًواو اهيف ءايلا تبلقف ءاينثو ايقبو ايتف :لصالاو

 ١1771, (ايْنْلا) ىنعمب ةيفاكلا حرش يف لاق :ىونثلا ىنعمو
 .ةحئارلل امسا !اًير (؛*)

 .ةيشحولا ةرقبلا دلول مسا (84)
 .(ىمدلاك) م و لصالا يف (4)
 ميمت امأ .الامعتسا حيصف ءاًسايق ذاش وهو ؛زاجحلا ةغل ىلع ىوصقلا (1)

 :ضاقلا لم. اهصنلا ؛تولزكن
- 



 تعا سلاتع هيله

 ريق انوكس :ةملك يف ايّقَتْلا ءايو واو نم قباسلا نكسي َّْنِ

 ديسك ؛ءايلا يف ءايلا تمغدأو ءافيفخت اًءاي واولا تلوبأ .ضراع

 .نيتملك ىف امهل رثأ الو .يومْرَمو دوس لما .َيمْرُمو

 .ةيؤر فقخم ةّيؤَرك .نوكسلا ضورعل الو ءدعاو يطعُيك

 هيفف هلِعافَم ىلع ٌرَسكُي ام ٌرْغَصُم هفالطإ نع ىنثتسيو

 مدعل ؛ريغال "ادّيَسَأ لوقتو ."لوْيَدُجو "لْيَدُجك ,ناهجولا
 .دواسأ

 ماغدإلاب اًواو ءايلا لادبإ ّذش امك ؛مّوْيَأو «ةّيْوَع حيحصت ّذشو
 نا مه 6497 ىلا م
 .ركنملا نع ّوهنو ءَةّوَع :' وحن يف

 كر نإ ةيلصأ ةكرحب واو وأ ءاي لك نم املأ "ُلِدبَأو
 ءيَمر ءلَوَق ءعَبَي لصألا ءاعد «ىّمر ؛لاق ءعاب وحن 290 |هيلات

 .(لويدجك) م يف 000

 .لعافم نزو ىلع ؛لوادج هعمجو .ءلريدج لودج ريغصت (؟)
 ىلع رغصي نأ زوجي ال اذل ءدواسأ ىلع رسكي مل دوسأو ؛ةفص دوسأ نم ()

 .لوادج و لودج : لثم سيل رهف ؛دواسأ ىلع هعمج مدعل درسا

 .ظ نم (وحن) تطقس (4)

 .(لادبإو) م و لصألا يف (6)
 .(اهثلاث) م و لصألا يف (1)



 -يج كلام نبا ةيفلأ حرش

 ا

 "'ماؤتو .لايَج فخم .مّوَتو ءلّيَجك ؛ةضراعلا ةكرحلا رّيغُت الو

 نايب وحن ٌمصيف ؛ماللا ريغ ''”لالعإ عم "'اهيلات نكس نإو

 .قئرَومَحو ليوطو

 ةدّدْشُم ءاي وأ اًملأ اهدعب '””نكاسلا نكي مل نإ َلتْعت ماللاو

 ءايلا تبلقف ءَنوُوَحْمَيو ءنويّشخي لصألا ءنْوَحْميو ءنؤشُخيك
 تفذحف ءنانكاس ىقتلاف ءاهلبق ام حاتفناو اهكّرحتل املأ واولاو

 «نايتفو نايمرك :ةدّدْشُم اًءاي وأ اًقلأ ناك نإ حصتو .امهل فلألا

 يرلَعَو

 وهف اّذّيَغ َديّمك (لَمْفأ) هلعاف مسا امم (لهقو لَعْف) نيع ٌحصنو

 (3!تيّهو روعو َلِوَح اذكو ديف

 امأ ؛ماللاو نيعلا فرح وهو امهيلان كرحتم (لوقو عيب) يف واولاو ءايلا )١(
 ءاي الو فلأ امهدعب سبلو ؛ناتفرطتم امهيف واولاو ءايلاف (َّوَعدو َيَمر)
 .ناتفرطتم امهنأل .ةددشم

 امهحتفو ؛ةنكاس ماؤتو لأّيج يف واولاو ءايلا لصأف ءمات و لاج :لاقي الف (؟)

 .ضراع موتو ليج يف
 امال اهيلات نوكي الأ طرشب .(اهنلاث) لصالا يف ()
 .(لالتعا) م و لصألا يف (:)
 .(قباسلا) :لصالا يف ()

 رداصملا لاثمو (اذّيغ) الإ رداصملل لثمي ملو «نيعلا ةححصملا لامفالل لثم )١(

 ؛ لعفأ ىلع اهنم لعافلا مساو ءافّيه ءاّروع ؛ًالؤح :ةروكذملا لاعفألل
 ,فيهأ ,روعأ ؛«لوحأ



 كلام نبا ةيفلأ حرش يو

 ةّيلعاف يف ''"اكرتشا يأ ءلُمافت ىنعم (لَعَتْفا) نابأ نإو
 ٠ ىهد*» وو سم 22 1 - :

 مل نإو ءاورّوتشاو اورّوتججاك .ءتملس واو هنيعو .؛ةيلوعفمو
 ٌداتعاك .؛ْتْلَتعا نع هنيع تناك وأ « لعافت ىنعم 0

 © سلا اوف اتساو ا وغاتت اكو «تناتراو

 ءاححتف يِلَي كرحتم امهنم لك ةلع اًمرح ةملك يف عمتجا اذإو
 ايحلاك :هفرطتل يناثلا ٌلِعَأو ؛نيلالعإ ةهارك هيّصحتِل ؛ لوألا مص
 ءَيِيَح لصألا درسا يأ .يوح ردصم .ىّرَحلاو ىوهلاو

 هلصأ] .ةياغك «٠ سكعلاب ء يجيب دقو .ةوحلا نم وّوحو .يوهو

 ةياط انكر فايلاب اينكستل + نال تشين "نع تلعأ [""ةتع
 .عار غانم ةراجحل او :ناكدو حطسل

 حتفناو تكّرحت نإو ماي وأ ءٌراو يه ٌنيع ملست نأ بجاوو
 وه يذلا لعفلا نع اهدعبل ءامسألا ٌصخت ةدايز هرخآ امم اهلبق ام

 .(اكارتشا) ظ يف )١(

 .ظ نم (هنيعو) تطقس ةفإ

 .(نيبي) ظا يف (©)

 .لعافت ىنعم نابأو (4)

 اوفاتساو اوعاتبا نالعفلاو ؛لعافتلا ىنعم نانيبي ال ؛باتراو داتعا نالعفلا (6)

 .لعافتلا ىنعم ناديفي
 .(ةيبغأ) اهيفو ءظ نم ةدايز [] نيسرقلا نيب ام (")

 .(هنيع تلعأ) ظ نم طقس (0)
 .ظ نم تطقس (لالعإلا يف) (4)

 .(لاوج) ظ يف (9)

 .(ىروسر) ظ ين(٠)



 ك2 كلام نبا ةيفلأ حرشل
 (17ناراّوَو ءناه ام ّذشو .ىَّدّيَحو

 صخت ال ءاتلا ذ ذإ ؛؟ داش 5 !ةَدّمَعو .ةكّرحو ؛ةنّوخ حيحصتو

 .ءامسألا

 ." 'ذبلا هَّسَب نه وحن ءاّميم ءابلا لبق ةنكاسلا نونلا بلقاو

2 5 5 © 8 

 كلذ دعي الف نايمجعأ امه ليقو .ناهؤم و نارود امهسابقو ءرادو ءام ةينثث )١(
 ءاذوذدك

 وفعلاو .كرحتم اهلبق امو ةحوتفم واولاف ؛تفاعو ُكلاحو ٌناخ :اهيف سايقلا (6)
 .شحجلا وه

 .(هنذبلا كتب نم) ظ يف (5)



 كلام نبأ ةيشقأ حرش يو

٠ 

 لصف

 نبع يه « ءاي وأ واو نم '”كيرحتلا ٠١ محض نكاس ىلإ لقنا

 ولف ني 0 هو ")لذي لصألا نيبو 2 انت هدعب لْعِف

 وأ ١ موف هب نبأ !هَمَوُقَأَو :هئبلأ امك 7 نيعتلا لغف ناك

 "عت الف :ئرمأك مال لتعُم وأ ءٌدّوساو ضّيباك ءافعاضم

 .نيبو ٌفّرعو ميابك ءاٌلتْعُم نكاسلا ناك ول امك

 ين اًعراضم هبشأ , سلا كو .لقنب “””لالعإ يف (لْعِف) لثمو

 ."”ءاقمكو 0 نم ئىلختك ءهتدايزال هنزو وأ « هنزو ا هتدايز

 .(ميرحتلا) ظ يف )١(
 واولا ةكرح تلقنف ءوارلا كيرحت و فاقلا نوكسب ءلوُقِي (لوُقي) يف لصألا (؟)

 كلذ لثم لاقُّيو .لوُقي :ليقف ءواولا تنكسف (اهلبق يذلا فرحلا) فاقلا ىلإ
 هر

 .(بجعت) ظا يف (5)
 .(لقن) ظ يف (4)
 .(نالعإ) ظ يف (6)
 :دارملا لعلو (عيبلا نم ىلحتك) لدب (عيب نم يكحي لاشم عيبيك) ظ يف (1)

 .عيبلا نم ئلخت لاثم عينك
 عينت ؛لصألاو ءءابلا رسكب .عيبت :(ىلخت) نزو ىلع عيبلا نم مسا يف لوقت
 حيحصلا ىلإ ءايلا ةكرمم تلقن مث «ئلحت نزو ىلع ءايلا رسكو ءابلا نوكسب
 يف لعفلا هبشأ ام لاثم اذهو .عيبت !لبقف ءءايلا تنكسف ءءابلا وهو ءاهلبق

 .هلوأ يف ءاتلا ةدايزب .طقف ةدايزلا

 ىلع (ماث) نم غوصت نأ وهو .هتدايز نود هنزو يف لعفلا هبشأ ام لاثم اذه (90)

 -.اهلبق حيحصلا ىلإ واولا ةكرح لقت مث .مَرْقَم :لوقتف ءلْعْفَم نزو



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 - ندور
 يف لعفلا هتفلاخمل ؛ كاوسملاو طايخملاك 00 حيحصتو

 .هيلع لمخف ٌلَمْفِم "”هّهبشأو ؛''”ةدايزلاو نزولا

 نينكاسلا ءاقتلال لازُت ,لاعفتسالا فلأو .لاعفإلا '"*”فلأو

 .ةماقإك ءءاتلاب اهنع ضّوعيو ؛ءافلا ىلإ نيعلا ةكرح لقت دعب

 (*0يدركَّصلا َماَقِإَو9 لثم ؛ءاتلا تفذح امّبرو ."'”ةماقتساو

 فذحُتو ؛هنيع ةكرح لقنت نيع لتعم يثالث نم لوعفم لاثمو

 حاتفناو لصألا يف اهكرحتل ؛اًملأ اولا بلقت مث ءواولا نكستف ؛ناقلا وهو
 .ماقم :لوقتف ؛لقنلا دعب اهلبق ام

 نأ امإف .ءضيبأو دوسأو ديزي :لثم نزولاو ةدايزلا يف لعفلا هبشأ اذإ امأ

 ؛لعي هنإف ءديزي :لثم هئم الوقنم ناك نإف ءالوأ لعف نم الوقنم نوكي

 مل نإ امأ .قبس امك لقنلا مت مث ؛ءايلا رسكو يازلا نوكسب ءديزب :هلصأو

 ول هنأل ؛!هحيحصت بجي هنإف «ضيبأ و دوسأ :لثم ؛لعف نم الوقنم نكي

 لقنلا دعب اهلبق ام متفو لصألا يف واولا تحتفناف هدْوَسأ :ليقف َلِعأ

 «ّيفاب هلثمو داس :ليقف اهيلإ ةجاحلا مدعل ةزمهلا تفذحو اًفلأ تبلقنال

 .نزولاو ةدايزلا يف لعفلا هب فلاخخ امم .ةروسكم اًميم هلوأ نوكب كلذو )١(

 هّبْشأ العفم نأ دارملاو .نيهاهلا ىدحإ طوقسب (هبشأو) م و لصألا يف (؟)

 ىنعملا ثيح نمو .فلالاب الإ امهنيب قرف الف ؛ظفللا ثيح نم .الاعفم
 .طايخمو طيخمك .ةلآ نوكي امهئم الك نإف

 .(ردصم) ةدايز ظ يف (9)

 ءاف ىلإ (وارلا يهو) امهيف نيعلا ةكرح تلقنف .ِماَرُقِتَساو ِماَرَقإ امهيف لصألا (1)
 لقنلا دعب اهلبق ام حتفناو لصالا يف واولا تكرحتف (فاقلا يهر) ةملكلا

 تفذحف ءردصملا فلأو واولا نع ةلبقملا فلألا نافلأ ممتجاف ءاّقلأ تبلقف
 .ةماقتساو ةماقإ :ليقف ءرخآلا يف ثينأتلا ءات اهنع ضّرعو .ردصملا فلا

 - الا“ :ةيألا ءايبنألا ةروس (0)



 كلام نبا ةيفلأ حرش ك©«ه12-

 نم لقو ,"”نوصمو عيبم وحن .لاعفإب تلعف امك ءاهدعب ةدم

 لرقك ؛ءايلا اذ ححخحصت ميمتو .دروُفُمو «نووصمك ءواولا اذ ححص

1 - 

 ل2 ثا.و

 "”ةويْغَم ُنجَدْلا هيلع ذاذر موي ,.-48

 يِدعمك ٠ 3 ةللغأ وأ ادع ءواو همال امم لوعفملا ححصر

 ءارغلا لوق وه ةفاضإلا ببسب َرْرَلَّصلأ َماَقِلَوط نم ءاتلا فذحب لوقلاو

 .(ءاتيإ) لباقم ءاج ءاتلا فذح نأ نوري نويرصبلاو .يرشخمزلاو جاجزلاو
 404 "54/1 رحبلا

 لقنت مث «نوؤوضُمو عْويْبُم :ليق لوعفم نزو ىلع ناصو عاب نم غيص اذإ
 ىلإ (ةمضلا) ىلوألا واولا ةكرحو ءاهلبق ءابلا ىلإ (ةمضلا) ءايلا ةكرح

 عوُيبُم : ليقف ؛لورصم يف ىلوألا واولاو ؛عويبم يف ءايلا تنكف ءداملا

 مل .نؤصمو عيَبم :ليقف «نيتملكلا نم لوعفم واوو تفذح مث ءنوؤصّمو
 .يه امك ةمضلا ىقبتف نوصم امأ ,عيبم :ليقف ءعبْبَم يف ةرسك ةمضلا تبلق

 :هردص و .لحفلا ةدبع نب ةمقلعل طيسبلا نم تيبلا ()

 هجيهو ٍتاضيب ركذن ىّنح

 ويصح (1

 .(نجدلا) لدب (حيرلا) :يورو

 ذاذرلا :ذاذر .هراثأ :هجّيه .مامنلا ركذل دوعي ريمضلا :ركذت تادرفملا

 .ميغلا :نجدلا .فيفخلا رطملا

 .مسيغم سايقلاو ؛ميمت ةغل ىلع ءايلا ةكرح ححص ثيح (مويغم) : يف دهانلا

 585/١ فصنملاو 75١/١ صئاصخلاو ١٠١١/١ بضتقملاو 04 ناويدلا

 "417 مظانلا نباو "97 تايلضفملاو 7١١/١ يرجشلا نبا يلامأو 47 /”و

 ينرمشألاو ها/1/4 ينيعلاو 8/٠١ 4١ شيعي نباو ١١١7 ليلعلا ءافشر

6/1 , 

 .(هللعو) ماو لصالا ين ف



 : وهف ء.يضرك (لعف) هلعف اميف الإ ىلوأ حب ١ لاو 3751

 6 لقو :'' 5 ”ةّيِضْرَمك 0

 1” محمو يفرم ءءاب همهال أميف لرقتو

 ديصتك لالالا «انسج ءاوةمأل امنا (لوقلا) نه ةزكألاو“
 .هؤام قاره باحسل 0 وخلو هو أ لقو .7كيلؤو َىِفُقر

 ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجا ؛لؤُعفم نزو ىلع ءيْؤُدْعم :هلصأ .ئدعم )١(
 ءايلا يف ءايلا تمغدأو اًءاي واولا تبلقف (واولا) نوكسلاب امهادحإ تقبسو

 ةملك يف ناوارلا ثعمتجا ءٌوْوُدْعم اهلصأف ءٌّردعم امأو .اهلبق ام رسكر

 .لعت ملو ءًودغم :ليقف ءاتمغدأف نركسلاب امهادحإ تقبسو

 يف ناك ام بلقلاو لالعإلا نم اهيف ناكف .لوعفم ةلز ىلع ةّيْؤوُضْرِم : اهلصأ (؟)

 .يدعم

 ئرقو .ٌردعم يف لصح ام ماغدإلا نم اهل لصحف ؛ةرؤٌضرم ءةّوّضْرم لصأ (5)
 فرط ينومشألا .ليلقلا ىلع ىلع هب ةيِضارٍ : ىلاعت هلرق نم (ةًرَضَرَم)

 .ظ نم (يمحمو) ثطقس (1)
 ؛ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجا ؛يومحمو .يرمزم ' يمحمو يمرم لصأو

 ءايلا تمفدأو ءاءاي واولا تبلقف (انه واولا يهر) نوكسلاب امهادحإ تقبسو
 .اهلبق ام رسكر ؛ءايلا يف

 .(وأ) ل يف دل

 تبلق (واو همالو لوُعُف نزو ىلع ممج) رولُد ءروُمُت ءروُصُم اهين لصالا (5)

 بلقلا نم اهيف ىرجو هيِوْلُد ءيِْرْفُف ءيِْرُصُع :ليقف ءاي ةفرطتملا واولا
 .يدعم يف ىرج ام ءايلا لبق ام رسكو ماغدإلاو

 .هدعب ام اذكو حيحصتلاب َوْبَأ ىلع بأ عمج لقو ينعي .ظ نم (بأ لقو) تطقس (1)

 ةبسل واولا يف واولا تمغدأ مث ءووجنو ءووبأ امهلصأف امهيف حيحصتلاب (8)
 َوُجْنو َوِبأ :ليقف ؛نوكسلاب امهادحإ



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 انهو ءاومَس امس لوقت] :ميحصتلا اًدرفم "هيف رثكألاو

 ند هبلق ىسفو : ايِع خبشلا اتع لقو او لاملا

 "”حيحصتلا ماللا حيحص اًعمج واو هنيع اًمم لّمُف يف رثكألاو

 ,"”هكضو مّينك ؛لاثمأ ةهارك لالعإلاو ءمّوُصو مّوْنك ءًالصأ

 ذدشَو .ففرطلا نم نيعلا دعبل ؛ *7فلألا يذ حيحصت بجوو

 هلوق
 َهُمالك الإ َماَيْنلا َّقَرأ اَمو دا

 .(لوعُ) ينعي )١(

 ىسفو ايتع اتع لقو ومنو يراعك) :اذكه ظ يف ءاج [ ] نيسوقفلا نيب اه (0)
 .(حيحصتلا ”اسول هو

 .اًييفو ائتِع :ل نم «لالعإلا لق يحب ةرفإ

 امهبف ىاولا تبلق ؛مواصو موأن : لصالاو 95 هئان عمج .مرصو مول )4

 :ليقف لْمُف ىلع مواصو .موأن عمج مل .لعاف مسا نيع اهعوقول 0

 ركاب امهادححإ تقبسو 007 :فعو تعمتجاف 0000 مو

 «ميْؤن : ليقف 7110 ةباثلا نارلا امه تيت ؛موْرصو مدون

 تبلقف نوكسلاب امهادحإ تفقبسو ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجاف ءميؤص

 .مّيّصو مّيُن 'ليقف ءايلا يف ءابلا تمغدأو ءاماي
 ماوؤُن :امهلصأو ؛ ماّوص ماَوُ لام ىلع مئاصر مئان عمج دنع كلذو كل

 يف تمفدأن نوكسلاب ىلوألا تقبسو ةملك يف ناواولا تعمتجا .ماوؤّصو
 ءفلألا ببسب فرطلا نم نيعلا دعبل كلذو ءماغدإلا ةدعاق ىلع اهتعا
 .لصألا ىلع نيعلا ثتحص كلذبو ءماروص و ماون : ليقن

 )١( هردصو .يبالكلا رمغلا يبال ليوطلا نم تيبلا '

 - رذلم ةنباٌةّيمانتقرط الأ



 ب يم كلام نبا ةيفلأ حرش

 يعمج ؛ّيِوَعو يِرْشك ؛نالالعإ ىلاوتي اليل ماللا لتعم اذكو]

 ."'”[واعو واش
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 .مونلا راطأ :قّرأ .اليل انتءاج :انتقرط :تادرفملا
 .ماوتلا حيحصتلا لصالاو ءاًدولش ماينلا لعأ ثيح (ماّيْنلا) : يف دهاشلا
 ؟؟8/4 ينومشألاو 9/8/4 ينيعلاو 404 /؟ ليقع نباو "448 مظانلا نبا
 587 /؟ حيرصتلاو
 .ظ نم [] نيسوقلا نيب ام طقس )١(



 فلام نيا ةيفلأ حرش يود

٠ 

 لصف

 ءاّءات لدبُي لاعتفا ءاف ناك اذإ ؛ءايلاو واولا“'':يأ نيللا وذ

 ""نييزاجحلا ضعبو '"ارِسّنُم وهف َرَسّناو ءلِصّنُم رهف لَصّناك
 رمألا نم َلِعَتْفا يف لوقيو .لدبُي الو] ءرَسَتياو ءلصتتيا :لوقي
 نم دش اف الإ 7 هولا ةللسصا نآألد# "لدين الود" *[نيتلا
 .اًرازإ سبل هَررّتاو :لكألا نم ءالاكتا لكتا وحن

 .(وذ) ةدايز ظ يف 010(

 روكذملا وه هنأ عم .راسّلا ؛لاصّنا ردصملل لثمي ملو ؛قتشمللو لعفلل لثم (1)
 نأ ىلإ هنم ةراشإ هلعلو (الدبأ لاصتا يف ان اف نيللا وذ) :كلام نبا لوق يف

 يضاملاو ردصملا :لمشيف ؛هنم قتشا امو ردصملا يف يرجي لادبإلا
 ءلَصْنا ءلاصّتا :لثم ءلوعفملا مسا و لعافلا مساو رمألاو عراضملاو

 .ليصنوت + لضتوأ «لاضترأ :لصالاو+ب لقتل لتكتمل لي
 اًبوجو ءات واولا هيف تبلف ءلضَولا نم هنأل ؛هب لَصنوُم ءلِصْنوُم ؛لِصّتوا
 ْرِسْنا ٌرِسْنَي ءَرَسّنا ءراسُنا :ءايب ءودبملا يف لاثمو .ىحصفلا ةغللا ىلع

 .راستيا :لصالاو .اًبوجو ءات هيف ءايلا تبلق ٍرْسْبلا نم هنأل ؛رْستُم رستم

 يضف يل يسال
 لّصتوم ؛لصتوم .لصتا ءلصتاي .لصتبا .لاصتيا :لاقي ةغللا هذه ىلعف (؟9)

 ةملكلا كأن كاقيإبب كلذو .يوستوم اء رهت وم و ةيتبا .: ردتإو ةيرشتيا «رايتكاو لف
 .ءايلاو واولا يف اهلبق ام ةكرح سنج نم

 دم ةكرشلا سام طقس 4
 ذشام الإ رمثا لوقيف ءات ءايلا بلقي الو ءرمتيا لوقيف ءاي ةزمهلا لدبي هنكل (©)

 .حراشلا ركذ امم
 .(اتزمهلا) ظ يف (1)



 2 كلام نبا ةيفلا حرش

 داصلا قابطإلا فورح دعب اًءاط هعورفو لاعتفالا ءات لدبتو
 17 وملطظا اونعطا .مرطضا .ربطصاك .ءاطلاو ءاطلاو داضلاو

 فدزاو «ْناذاَك «لاذلاو ,يازلاو نادا دعب ًالاد لويبتو

 .ٍةَمَجعمِب ركذا لقو ''”ركذاو

5 5 25 85 8 

 دقو اهلدب (اوملطضا ءاونعططا) ظ ينو (اوحلطصا .؛اونعطصا) لصالا يف )١(

 .اهتباتك يف ليدعتلا ضعب مم ؛قابطإلا فورح عم قفا ام ست

 .اوملّتظا ءاونعتطا ؛مرتضا هربَّتصا :تاملكلا هذه يف لصالاو

 مل م يفو .(لاذلا) تبطش مث (لادلاو يازلاو لاذلا دعب) :اذكه لصالا يف (؟)
 ,(لادلا زرت

 دازو ناد نم اهنال ءركتذا ءدئزا ؛نائدا :اهدرورو بسح اهيف لصألاو

 مغدتو «ركدُداءْدَدْزا ؛ناددا :ليقف .ًالاد اعيمج اهيف ءانلا تبلق مث ءركذو
 روجيو .ناَذا :لاقيف ؛ىلوألا نوكسو امهعامتجال ؛اًبوجو لادلا يف لادلا

 يف اًيوجو مهدت مث ءالاد لاذلا بلت زوجيو ءاهلاح ىلع ءاقبإلا ركدذا ين

 لادلا بلق وهو .سكعلا زوجيو .ركّذا لاقيف ةقباس ةئكاس اهنوكل ؛اهتخأ

 .ددزا امأ .«ِركَذُت نب ُلْهَنط :ئرق «قبس امك لاذلا يف اهماغدإ مث ءالاذ

 .دحاو هجو الإ اهيف سبلف



 كلام نبا ةيفلأ حرش يم

 هؤافو .''”ُلَعَف ىلع اع اًميفخت عراضمل و رمألا ءاف كدستو

 2ع 2 7
 بهو و دعوك ءواو
 ةقرك 77 ريغ ىلع (ةلعف) امين ذدشو 0 .ةدِعك ءاتب
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 7 ةضإ 050 ا )
 صوعيو «ةردصم ءاف فدحت اذكو ٠«

 ةشحوم ضرأل ءةشحاو . ةضفلل

 عامتجا ةّيهارك عراضم يف ٌرمتسا *”(َلَمْفأ) ةزمه فذحو

 .(هلعف) م و لصألا يف )١(
 .تبطشو لصالا يف تءاج دقو (بهو دعيك) ةدايز ظا يف (؟)

 .(ءاي) ظ يف (5)
 .(ضوعتيو) مو لصألا يف )0

 يف واولا تعقو ءلَمْف نزو ىلع ءْنْرَوو ءدَعَو نم ءَنِزْويو دِعْوَي :لصألا (5)
 ىلع لمحو ء.الاقثتسا تفذحف ءةرسكو ةحوتفم ءاي دعب ةككاس عراضملا

 .نزن ءنِزَت ,نزأو .ْدِع رمألاو ءُدِهَن ءُدِعَت ءُدِعَأ :هتاوخأ ءايلا يذ عراضملا

 تفذح هنْزو ءدغو :هلصأ نإف ءلْغِف نزو ىلع ناك اذإ ردصملا اذكو ءَّذِز
 لدتل ؛ةرسكلا يهر ءافلا ةكرحب هنئيع تكرحو .عراضملا ىلع المح هؤاف

 ,ءاتلاب هلاف فذح نع ضوعو .ءروسكملا فوذحملا فرحلا ىلع ةرسكلا

 .رم ام لك يف هلاثمأو (بهو) امهيلع لمحو .ةئز .ةدع :ليقف
 هعراضم سايقو (َلَعْف) هيضام نزوف اًريدقت نيعلا روسكم هعراضم ناك نإو

 .قلحلا فورح نم هنيع نأل حتف هنكل ؛نيعلا رسكب لفي
 .ظ نم (ردصم) تطقس (1)

 نأ ,ةقرك ءذاش هئاف ُفِّذحف .ردصم ريغ وهو (ةلغف) نزو ىلع ناك ام يئعي (0)

 (ةّشجو ةقر) نأ الإ ءاًردصم نوكي نأ ءامسألا يف ضيرعتلاو واولا فذح طرش

 .ذاش كلذو . نيردضم ريغ نامسا امهو ضيوعتلاو فذحلا امهيف ءاج

 .مركأك ءلَمْفأ نزو ىلع يذلا يضاملا ينعي (4)



 كلامه يبا ةيفلإ حرش

 - ن0 3

 مسا يأ ٍِفِصّنَُم البو هتاوخأ لَعْفأ ىلع لمحو 0

 لمعتساف ٌرطضاو .مّركمو مركمو مركيك ؛لوعفم مساو لعاف

 : لاق نم لصألا

 ا"”امّركَوُي ْنأل لهأ ةنإف ١-

 هنون وأ ريمض ءات ىلإ دنسم (لَعَف) ىلع فعاضم لك يفو

 لفن لعب كلا فذح 0 و «ٌتللَظك .مامتلا ؛ هجوأ هب الث

(010) 
 .عراضملا فرح ىلوألا ةزمهلا ءُمِرْكأ أ هسايقف امرك ةينقاب مر 17
 يضاملا ةزمه تفذحف .ناتزمه عمتجاف (ةملكلا ءاف) يضاملا ةزمه ةيناثلاو

 ةزمهلا فذح يف ةزمهلا يذ عراضملا ىلع لمحو ؛نيتزمه لاقثتسال

 .مركمو .مركم :لوعفملاو لعافلا مسا كلذك ؛مركن ؛مركي :هتاوخأ

 .مركؤم ءمركؤم ءمركؤن ؛مركؤي :اهيف لصألاو
 انون) يف (111) دهاشلا يف هلئاق يف فالخلا ركذ قبسر .زجرلا نم تيبلا
 ينيعلا ركذ امك هيلإ راشملا دهاشلا اهنم يتلا ةديصقلا نمض نم هنإف (ديكرتلا

 يف اهدررأ يتلا تايبألا نمض تيبلا هروي ملو 5/8/4 (لادبإلا) دهاوش يف

 يدادغبلا هدروي مل امك 2579/4 ديكوتلا ينو يف الو 4٠/4 - ١ تمعنلا

 ,081/:-074/4 اهتايبأ نم دروأ ام نمض ةنازخلا يف

 سايقلاو ءنزولا ةرورضل ؛عراضملا ةزمه تبثأ ثيح (امرُكُي) :يف دهاشلا

 .امّرْكُي
 ١45/١ صئاصخلاو 184 /5و 0/١" فصنملاو 58/7 بضتقملا

 ةمم ةيفاشلا دهاوش حرشو 8١ فاصنإلاو ٠١8/1١56 صصخملاو

 حرشو 047/4 اضرعو 018/4 ينيعلاو ٠١١5 ليلعلا ءافشو 15١ /5 دعاسملاو

 ناسللاو "47/4 ينومشألاو 774/7 رردلاو 5١18/7 عمهلاو 745/7 حيرصتلا

 ,7م867 (مرك)

 .ظا نم (روجي) تطقس 22

 -هنإف َلِمَف نزو ىلع فعاضم لعف لك١ :ةيفاكلا حرش يف كلام نبا لاف (5)



 تفتطتتت هقفلظ
 .ٌتلظك'”لقن نلودو .ٌتلظك ءءافلا ىلإ اهتكرح

 لوني هاصنا اذإ 6( هلم رمألاو فعاضملا 9 اَعْنَب ىلع عراضملاو

 : َلْرِرُقِي يف لوقت ؛ لقنلا دعب نيعلا "”فذحب امهفيفخت زاج ثانإ

 0 ىف َنْرَقو# عفانو مصاأع أرقو رف ؛َنْرِرفا يفو . رقي
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 .تللَظك : اما :هجوأ ةثالث ىلع لمعتسي هلون وأ ريمضلا ءات ىلإ هدانسإ يف 2

 وحن ؛ءافلا روسكم ماللا فوذحمو ؛تلظ :وحن ءافلا حوتمم ماللا فوذحمر
 711١. ؛(َنْرِق)ر (َنْرِقي) : امهيف لاقيف ءَنرِرقاو َنْرِرُقِب وحن لمعتسي اذكو .تلل

 يضاملا لعفلا نيع فذح ميلَس ةغل يف زوجيو# :لاق ليهستلا يفو

 نإ اًبوجو ءافلا ىلع اهتكرح ةلوعجم هنون وأ ريمضلا ءاتب لصتملا فعاضملا
 كلذ لعف امبرو «ةحتف نيعلا ةكرح نكت ملو تكرحت نإ ازاوجو ؛تنكس

 4 .؟عراضملاو رمألاب

 .ط نم ةدايز فاكلا )١(

 .نيعلا ديدشت نود م يف اذكو نيعلا ديدشتو ءاتلاب (لغفن) لصألا يف (7)

 .(فذحل) ظ يف (7)
 فاقلا حتفب رفعج وبأو مصاعو عفان أرق * :ةيآلا بازحألا ةروس (4)

 ةيناثلا ءارلا تفذحنف ءرارقتسالا نم (َنْرَرْفا) لصألاو (َنْرَق) ءارلا نوكسو
 فأقلا ىلإ ىلوألا ةحتف تلقن مث ؛نيءارلا عامتجال (ةملكلا مال) ةئكاسلا
 .(َنْعْف) طئنيح اهلزوو ء(ْنْرَق) تراصف ءاهنع ءانغتسالل لصولا ةزمه تفذحو
 فاّقلا ىلإ اهتكرح تلقن ثيح (ةملكلا نيع) ىلوألا ءارلا فوذحملا :ليقو

 ىلوألا تفذحف ةنكاس ءار دعبو ةنكاس تيقبو (لصولا ةزمه نع ينغتساف)
 .(َنِلْق) اذه ىلع اهنزوف ؛نينكالل

 يف رسكلاب َرْقَي يضاملا يف حتفلاب ناكملاب رق نم رسكلاب (َنْرِف) نوقابلا أرقو
 ءارلا فذح نم ناقباسلا ناهجولا اهيف ءيجيو .ةحيصفلا يهو ءعراضملا
 ةالال تاءارقلا ةجسحو 577 رسيملاو "اله /7 فاسصتإلا .ىلوألا وأ ةيناثلا

 18/7 رشنلاو



 -ين2 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ماسغدإلا

 مل نإ ؛ةقحلُم ريغ ةملك يف نيكّرحملا نيلثملا لوأ مغدب
 ىلع مسالا ناك وأ ؛"”ارّثَتك ارَّدُص ولف .'''ٌدصو درك ءاَرَدَصُي
 للكك (لَعِف) وأ ددحو لثذك (لُعف) وأ وردا فُنصك (لَمف)

 سّسجبك ٍمغدُمِب © اَمُوَلَوأ لصتا وأ ءلّلظو بّبَلك (لَعَف) وأ ءمّمِلو
 "أ فسخ اك «ةضراع ةكرحب لاف كرحت وأ : اج ممج

 ؛ ٌدَدرَقَك «هريغب هيف ام قحلا وأ ؛«داصلا ىلإ ا"'ةزمهلا ةكرح ا

 .هللا الإ هلإال نم رثكأ ."”للِيَمو

 .هتحئار تريغت «ءاَقَسلا ليأك . ظفحت ءايشأ يف ٌكفلا دقو

 ,هبابض ت رثك .ٌتَببضو ؛هايرقرع ٌكطصا . ٌسرفلا ككضصر

 َيِبَحك ؛كيرحت اًمِزال ناءاي هالثم اميف ُكفلاو ماغدإلا زوجيو
 ةيناثلا ةكرح لاوزل ؛ َيِيْحُب نأ فالخب .ءّيعو ّيحو ءَيِبَعَو

 .(نضو) ِِط يف )0(

 .(كرتتك) ظ يه (0)
 .(امهوأ ظ يف (9)

 .(اهيناث) ظ يف (4)

 .(لقن) ماو لصألا يف (5)

 .(زمهلا) ظ يف (5)
 تديز نيلادلا ىدحإ نإف .ددرق :لثم ؛قحلملا وه نيلثملا دحأ ناك ءاوس ()

 «لليه :لثم نيلثملا دحأ تسيل قاحلإلل ةدايزلا ثناك وأ ءرفعجب قاحلإلل

 .نيلثملا دحأ تسيل يهو «جرحدب قاحلإلل ةديزم ءايلا نإف



 كلام نبا ةيفلأ حرش يدون

 .(ْنأ) اة

 مهنمو .امهرّدصتل ؛ ُكفلا هسايقف ىّلِجَتَت ْيَءاَمُك ناءان هيف امو

 .ىّلجلا لوقيف لصو ةزمه هيلع لخدُيو ؛هلوأ نُكسُيف مغدُي نَم

 لوأ ةكرح لقن دعب هماغدإ زوجيو .ُكفلا رَثَتْسا وحن سايقو
 أ"'اَراّتِس رّثسُي رس وحن «نكاسلا ىلإ نْيِلِْملا

 نيتك «اريفك .ءاث ىلع هيف رَضَتْقُي ئوتبا نديءاعب امو"
 رول: "””ضعب ةءارقك اولا يف لَقو نيل َ

 .هركذ يذلا ببسلل (َيّبحي نأ) يف ماغدإلا زوجي ال هنأ ينعي .(لاوزل) ظ يف )١(

 تطقسف «تحتف و نيسلا ىلإ ىلوألا ءاتلا ةكرح تلقن هرْئَئُْسا هرَّبَس :لصأ )١(
 لقنب ىلوألا ءاتلا تنكسو ؛نكاسلاب قطنلل اهب ءيج يتلا لصولا ةزمه
 نيلثم عامتجال ؛.ءاتلا يف ءاتلا تمغدأ مث هرَئْنَس :ليقف ءاهيلإ نيسلا نوكس
 ءاي تقحل ءرْثسُي عراضملا يف لاقي كلذ لثمو .رْنَس :ليقف ؛نكاس امهلوأ
 مث ؛رْيتسي :ليقف ءاهيلإ ةجاحلا مدعل لصولا ةزمه تطقسف لعفلا ةعراضملا

 ينسي ليقف ؛ءاتلا ىلإ نيسلا نوكسو ؛نيسلا ىلإ ىلوألا ءاتلا ةكرح تلق

 اذكو .رْثَسُي :ليقف ؛نكاس امهلوأ نيلثم عامتجال ءاتلا يف ءاتلا تمغدأ مث

 فذحو نركسلاو ةكرحنا لقن نم هيف ىرجف هراَتَتْسا :هلصأ :راتس :ردصملا

 .قبس ام ةزمهلا

 .(اموا) ظ يف (7)
 .(نيبتت يف) ظ نم طقس (4)
 .نينونلا ىدحإ فذح لف يأ نإ

 عم ةئكاس ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا :نينونب (ُلِزَنُتو) أرقو هنإف ربثك نبا ينعي (1)
 يف كلذك يهرو (ةكئالملا) بصنر ,ماللا عفرو ؛ةروسكملا يازلا فيفخت

 ١8/75" فاحتإلاو 774/5 رشنلا .يكملا فحصملا
 «ريثك نبا نع يور ام كلذ نمر# : ١ /؟ بستحملا يف ينج نبا لاقو



 قنا تمناسكلس
 .(يبن) ءاي َنْكُس كلذلو "”«َنيِِْزُمْلآ جش»و «بصنلاب '”ه«ةكبتلأ

 بجو عفر ريمضب هلاصّنال هيف مغدُم لْغف رخآ َنْكس اذإوا

 .َنلَدَحو «انللعتو ٌتللَحك .ٌكفلا

 يهر هكملا قيف نيس ءِرْمأ نوكسو را

 07ه ضع 0 رج مت كوه 21” ه للري نمو نقف 5 رز اهينلا

 يهنأ يت قاس امي نمو#» : لثم : يملا يهو ,ماغدإلا نيبو

 وبأ لاق ءورمع يبأ نع ةجراخ ىوَر اذكو (ةكئالملا ُلْزنن و) ةكم لهأو -

 فذح هنأ 5 كدا ُلُرَنْنو دارأ هنأ ىلع الومحم نوكي نأ يغبلي : حئفلا

 , .افافهتسا نينوئلا ءافتلال ؛(لّزُن لعف ءاف يه يتلا ةيئاثلا نونلا

 ويب 5 ؛ةمومضم ةدحاو نونب (َلْزْن) :اوؤرق مهئنإف ءريثك نبا ريغ امأ
 .لعاف بئان (ةكئالملا) عفرو ماللا حتف عم ؛ةددشم

 )١( :ةيآلا ناقرفلا ةروس 76

 .88 :ةيآلا ءايبنألاو 1١ :ةيآلا سنوي ةروس (؟)

 ىلع (يِبن) ميجلا ديدشتو ةمومضم ةدحاو نونب ةبعش ركب وبأو رماع نبا أرق
 نيئوئب نوقابلاو ."1784 /7 رشنلا .اًقيفخت نيئونلا ىدحإ تفذح مث . يجْنُن ىنعم
 ةجح .ىجنأ نم (يجنن) ميجلا فيفختو ةئكاس ةيلاثلاو ةمومضم ىلرألا

 ,7557/7؟ فاحتإلاو 4784-47١ تاءارقلا

 519٠. ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ('9)

 ماللا رسكب نوقابلا أرقو ؛ماللا مضب يتاسكلا أرق 4١. :ةيآلا هط ةروس (8)

 ,7 87/١ فاحتإلاو 5١/7" رشنلا .(ليحي)
 "5 :ةيألا رثدملا ةروس (0)

 ١94 :ةيألا نامقل ةروس (؟)

 .؟١41١ ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)
 .ةيعبس ةءارق يهو .4 !ةبآلا رشحلا ةروس (4)



 كلام وبا ةيفلأ حرش 6

 ةلثمأ نم هريغ لود !ددشاو !هب ببحاك «بجعتلا يف لعفاو

 هيف لقي ملن مله يف ماغدإلا مْزَتلا أمك ا مِرّملا .رمألا

 د
 .ليكولا معنو هللا انبسح ؛ملعأ هللاو

© 8 2 2 2 

 باتكلا رخآ

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا نلَضَو .باهولا ميركلا هلل دمحلاو

 .ملسو هبحصو

 عبس ةئس لاوش نم رشع سماخ تبسلا موي ةيشع غارفلا قفاو
 .هدعب نم هللأ ءاش نملو هسفنل هبئاك دي ىلع ةئم ينامثو نيعبرأو

 نب يلع نب دمحأ نب يلع هبنذو همرجب فرتعملا .هبر ةمحر ىمف

 اشفي اًدلوم يكملا الصأ ينميلا ملاس نب ركب يبأ دمحأ نب رمع

 . يطئاوشلاب ريهشلا

 .نيملسملا عيمجو هئامحأو هيدلاو نعو هنع هللا افع

 17 ملاعب هلل لجنلاو

 :اهبتاك ةمجرتو لصألا ةخسن ةمتاخ هذه # )١(

 نيدلا رون ملاس نب ركب يبأ نب دمحأ نب رمع نب يلع نب دمحأ نب يلع وه
 .يعفاشلا ادلوم يكملا يناميلا يريمحلا يعالكلا سابعلا يبأ باهشلا نبا

 -(ه٠8) ةنس ىلوألا ىدامج عباس يف ةكمب دلو «يطئاوشلا نباب فرعيو



 - ينو كلام نبا ةيفلأ حرش

 نم طرطخملا بئاك ناك دقف ؛عماللا ءرضلا بحاص هملع ىلعو هيلع ىنثأ

 .(5151) ١و يراخسلل عماللا ءرضلا رظنا .هذيمالت

 :(م) ةخسن ةمتاخ نقيل

 هللا دمحب باتكلا مت .ليكولا معنو هللا انبسح ؛ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو)

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىَلصو .باهولا ميركلا
 عستو نيعبسو عبرأ ةنس ريخلا رفص رهش رشاع نينثإلا ةيشع هنم غارفلا قفاو
 ؛هبلذو همرجب فرتعملا ؛هبر ةمحر ريقف هبتاك دي ىلع ؛ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئم
 هخياشمو هيدلاو نعو هلع هللا افع .يريصربألا نيدلا رصان نب يلع نب لممحم

 (.نيملاعلا بر هلل دمحلاو ريفا .نيملسملا عيمجو ؛هبابحأو

 :(ظ) ةسن ةمئاخ **#

 .هللا اناده نأ الوث يدتهنل انك امو ءاذهل اناده يذلا هلل دمحلاو)

 يبأ نيدلا نيز ةمالعلا خيشلل (ةصالخلا ريرحت) باتك هنوعو هللا دمحب زجن

 تاحيسق هنكسأو .هتمحرب ىلاعت هللا هدمغت «يعفاشلا يدرولا نب رمع صفح

 .هتمحرو هنارفغو هبر رفع يجارلا هكلامو هبتاك دي ىلع .هتنج
 (814) ةنس رخآلا عيبر رهش نيرشع ثلاث تبسلا موي هتباتك نم غارفلا ناكو
 .هلآو دمحم ريخ يف هتبقاع هللا نسحأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ليكولا معنو هللا انبسحو .نيمآ





 ةماعلا سراهفلا

 .ميركلا نآرقلا سرهف ١-
 .راثآلاو ثيداحألا سرهف -"؟

 .مهلاثماو برعلا لاوقأ سرهف -"
 .سعشلاسرهلق -+

 .رسجرلا سرهف -

 نوت كولا نورسوعالا

 .تاعامجلاو لئابقلا سرهف -؟
 .مالعألا سهله -4

 .عججارملاو رداصملا سرهف -5

 .تاعوضوملا سرهف ٠-





 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ميركلا نارقلا سرهف ١-
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 اهمفر هما

 ةهتافلا ةروس

 «دبمن َكاَيِإِذ
 “56 2 هلا طَرِص © َميِيَتْمْلا طرَصلا انيهأ»

 0 هني ُدمَحلا»

 ةرقبلا ةروس

 1 «ُرَمَمُي ول ْمُهُدَحَأ دوب

 11 «رغملا لك نوفق اَذاَم كتولَعْيَو »

 51 نور 7 يومي ام 0

 ام « حكعُل ريَح اوُموِصَت نأَر

 ف وم 0-6

 ١ «درديننلا مه مهن الأ»
 لذ « يكل نك نإر»

 لي « وسم الو تمر الْنؤ

 ٠١١ هْنَلَع ني ََرِجَآْلا ىف كل اَم هم ِنَمَل اوُمِيَع ْدََلَوِؤ

 لما «دنر رمزإ لَ زإت»

 1544 « كنده امك رركْدَاَرء

 0 «ْمُهْنَي الق الإ هني ارتد

 لير

 فا

 ١/ا

 17 ١

 6١ه

 اوم

55 

 لنفي

514 

 فحل

 فرك

 قي

564 

 ضني
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4 
 «َتيدِيْنُم ٍضْراْلا يف أَن الر»

 هكر عت ضن

 « ندم انك ؛ريطتاز»
 « ريغ درا ُضَرِد

 نب لع ْمُهَسْنب اََضَص لسا كنتو
 «لهيلا ْمويرثُم يف اوبيْشاَرِو

 « هيلع نوح ال
 « طحن“ ودك هلل اوركذأن»

 « يشن هوب اذمْشأ امسنب»

 «ىب ايد
 4َّجلا َكِبَدَرَر تأ نكنأ»
 «ننزلا ةزاكتلاو توسل لع وظن
 «مرِدُت مل مأ مُهَترَدنأ- مهتم وسو
 4هدِهَن ٍرْفَس َلَع ْرَأ اًضِيِرَم داَكح نوف
 «ذرجنناب ٌرِجَحلا كلاسي برثأ»



 كلام نبا ةيفلأ حوشل

 م «ءالزتم مثأ مث»

 1 « نذِاَرُت ال اَنْيَر

 دف ذا يب نأ دار 7
 1 6 دخإ ٌّلِسعَت نأ»

 ١817 «روْسْألا لميتملا نم ٌصِينألا بسلا كل نبني َّقح اونَرْسَأَر اركر»

 1 «لوسرا َلْوَُي َّقَح اورو

 04 « اَنْذِعاَوَن ال»

 ١44 هدَنأ رب مكِبساَُي ُهوُدْحُت زأ ْمُكحِيْشَأ ذي اًماوُدْبُت نإر»

 7/١" 2 عْمُكسَل ريح َرْهَم رفا اَهْونْوُنَر اَموُنْحُت نإرؤ

 15 «رنص تلا قب و 7” و

 4 00000 ند

 "4 «هَنَسَتَي 4

 ' «وكع جرس لعت»
 نارمع لآ ةروس

 6 «َنولَمأْلا ممأَر»

 1 < الإ هَل نو اََ
 11 «ٌلوُسَر الإ ٌدَبَحُم اَمَر

 11 هنحلا سصتلا وْهَل اًذَه نإ

 م «ثممل َكِلَذ يب ّنِإِه

 ام١ ه«.رِلْمَت ني ُهَمأ ْمُهنَتاَء امي َنوُلَكْبَي َنِدْلا يخي دو

 546 هاب 0 هلم اما

 [// « رن متت مل ٍلْصَقَو هللا ني ْؤَمْعت عن اج

5 

 فران

14 

 م4

 قضم

 فق

١1١5 

155 

 ة/ ١

 لنفي

 لح

"00 

 ضل

 ضد



 كلام نبا ةيفلأ حرش _

 انا 2 «ئكحلا َّيَتَب ْدَنَو هلع يل ُنرْكَي َّنَأِج
 قا 3 «أودمكَو مرحي أولت َندْلاه

 مو 4 «ابهَذ ضرآلا لِي مِهِدَمَأ ني َلْنِب نلن»

 ف ١ « هلأ ني َرَمْحَر امم

 كلب 0١ «َنوُدِلَط ابن ْمُه هلأ ةمحَر ىنْن>

 084 5 ه/ 2 هالي هَلإ ماطتشا نم نيل ع ِينلآ َلَع هيرو
 ه4 ١04 4 َنورسحم هنأ ّلإَل َمُتليُق زأ مس نيلو»

 11 ١41  ع«َندَصلأ َمّلعَبَو مكي ادكهج َندلا هنأ رعب اَملَو»

 يل 1 «ْمُهْرَْت دنع حست نإ»

 6 ٠٠١ 2 ه«ركيتبإ دب مرتك ْمُهْموْجُر ُتَدَوْنأ نَا آنه
 34 5 «يِب نإ نيكت»

 فل 3 «نكبالل منن ْبرثأ ْدِبَي رثكْني ْمُمد
 مامسنلا ةروس

 56 فز 4ُْهَعَم تك نيكي »

 5 1 «.سنلا ني كل باط ام امكنأت>
 < ا لحل « اداه لَ ني ِرظَيِ>

 نقل قل 15 «بنَي لق الإ ولحم انج

 0 5 نشا مان الإ هلي نب .هب مل انج
 ا 5 «اًنيِصَص ٌننإلا َقْيْحَر»
 6 /4 «ًالومر سدني َكَتلَسَرَر و
 نك 0 «ُْهْررْدُص ْتَرِوَح ْمكوناَج زأ»
 ناو 5 «ىركش ٌرْثأَو ةزلسَصلا اَوبَرْمَت ال»



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ل «ارداك تدل َنِي رلطي>

 /4 «الومسز سات َكَتَسْرَر

 م «امب لأ ُهْنأ اريِقَف ؤآ اًيِدَع ْكَي نإ»

 ١ « ءامرألا وب لاند

 د «ايَدَن سلا نووي ال ادّيِذ
 ممل نبع هنأ ديرو
 لهي « رف هنأ يكب رل»

 ٠٠١ هُتْوْلأ هدب مث .ولوسرو هللا لإ ارجاَهم دوبي أن جرب نمو
 4 مهم واح نلمس يد هيلع ني اوْكَو ل لا َنْهََرِه

 ةدئاملا ةروس

 14 2 ِن«اََسَلأَو َنوُييّصلأَو أوداَه تدل انما َنِْلا نإ
 44 ه«مبج ْطْنِجَم هل لإ)
 5 «رَت لع ممْلِد
 14 «ْمُهثدِم نمل لي ب ذه
 0 4اجاَهْنيَو ٌةَعْرش كَم اَلَمَج ٍلُكِلِؤ

 1 « كسر مكسور اوحسنأو»
 م4 «ِلَسْرَأ نب نسم َوَرَمَع ماملظإ ,هنردنكن»>
 ا «ةنْنِي تروكت الأ اَرْبِيَعَي»

 ١ «مُكَسوُدَم نأ ِمْوَق ُناََنَس ْمُكَتَمي الدو
 9 هدي هنأ منسق دا ند

 ضني

 ما

 0٠

 هى5

55 

 ال

1 

 فلاي

>4 

5 

 نقلا

 مال

 ؟4

 ندب

 ما
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 5١<

 ثان



 كلام نبا ةيفلأ حرش يم

 ماعنألا ةروس

 6 ؟ هللا عني نت مثيَيو

 6١م ١101 «نسحأ ىِزّلأ لع ماَتِؤ

 108 نش «ٍلْيصِي كلير اَمَو

 قع 0 ة« لا نيت لع كبر بكو»

 16 "1 « رشي رك َنْرْلاج

 ناب 9 «ظنع هل حرب ْمَلَد لإ يأ لَن زج
 1 ٠م“  ه«نيكتملا تي 0677 تن كلذكرو»

 4١ 41 « ابنُ َرَفْلَو سنقلاَو انَكَس َلَْيا لعاج»

 0« ١6 «َنَسحَ ىرَلأ لع اماَمَت تكلا رم

 0 ١م «اَنراَباء الو نكرْشَأ ام»

 014 4 « حلا ني تيل َجْرْعَو ِتْبَبْلا ني ل 0

 كف ف نير كلل مهومسمط

 تنبت نأ َتنطتْسأ نإ د
 را م هيف 5 ءامكلا قى امله زأ ضألا ىف :ادَع

 14 ٠١١ بأبي نمل يع متاح نب ميبطتأ َدْهَج هن ارمشأر»
 15 1 © اهلاكنأ ُرْئَع هلق ةكَسملاب هج سج

 06: ى هيف بير ال ْةَمَيَْلا ِوْوَي ّلِإ كلَمَمْجِلِ>

 1 0 «:دعناج

 7 ١ ه«مَّنَح يركن »

 فارعألا ةروس

 58 ىف 4 َكللَذ قتلا سالر»



 حس 0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ُممِض ال نإ ةْلّصلأ اوماتأر بتكلاب تركيب َنيِالَرِؤ
 5 7 «نوِلْصْلا رب

 1 0 «نِيِسَتَل دهزكأ ََدَجَر دإز»

 م1 4 <« دهلجأ بدأ دق َنْكَي نأ يع نرد

 "4 م4 < نت معاك ام اكتب كنا

 ف ” هده اًنِبْزِد

 0 1 يع ايت كتر انا»
 00 61 « اعمل هوَ هوُعداَرِل

 4 "4 4 ِضْعَبِل ءكضْنب اوطيفأ ٌلَيِط

 ضخ ها/ «ِتيَم راب هتلس»

 2 65 «َنِنيِيْحُمْلا حرت ٌبِرَق هنأ تمر ّنإ»

 هرب 8م « وُ مهيأ كانو

 41١ نا“ هآنل اوُعَْسي مَنُس ني ان لهَت»

 14 ١44 هَنرِيَخْلا تري َنئوُكَل اَنل ٌرِْنَيَو ابر اََمَحُري ْمَّل نبه
 تيبكنت» « ١47 111

 1 0 «اممأ اًاَبسأ هَرْدَع ٌقتنا»

 لافنألا ةروس

 دش 13 « اليل َكلياَتَم ىف هنأ مهكيرب دإ»

 51 0 «ْنحلَأي كيني نم َكْبَر َكِجَرْحَأ اكؤ
 0 0 «أرديألا ُديُر هل ائألا سرع ترج
 اب ع «َلْوَمْل يؤ

 2 ٠٠ هىدَساَح خي اولُط َنيزا بيض ال دم ارئئار»



 كلام نبا ةيفلأ حرش كيد

 1 0 « ْمِهِبَِدَسِل هنأ تاك امره

 كف نا «مكل رثشب اوهتني نإ»

 3 1 ىلا 97 كك نانو
 1 11 ماه تمام ملَسلِل اوْمنج نإر>

 14 0” « مهممتال يع ميه نأ َمِلِع زلر»

 ةبوتلا ةروس

 ١1 <30 هْتْحَر امب شزألا مكي ٌتفاَصَو»

 فل 1 4 كَراَجَتْسأ َنيرنمْلا َنَي دعأ ْنِإَرِل

 نكن هارب َرَثَع ان هللا َدنِع روبل َدَّدِع نإ

 طق ٠م #« وون را ني كرتتلا لَم كنا دينتلا»

 لم 3 «ةَّدع هَل اردعأل َجْوُْلا اوداَرأ رلَرِه

 كف 1 «نّرَْع ال»

 1 7ك هلأ مْكيِنْقِب قوه هلع مُسْدِج ْنإَر>

 114 م١ نا نلف هرم َنيْبَس ل َرِفْعََت نإ»

 <23 4 هنأ باج

 سنوي ةروس

 ا 5 «.دب َنِيْؤي نت مهنير»
 4 ١ 4هَللأ 0 0 ُهَوْعَد

 غ4 0 «ره ّنحأ َكوئبتَسِر»

 نال م4 َنوُملْعَي ال تريلا لبس ْنآَمّبَن الو اَميِقَيْسَد

 17 ١١ « بيتل جو
 سورس م 2 . مم -

 014 0م «ًار خرق َكِلْذُف ءهيمحرو هه لفي لف



 -ي0) كلام نبا ةيفلأ حرش

 14 «اوحرفتلف»

 دوه ةروس

 اما 4 «ميْنَع انوُيَصَم تل دهيأي نب الأ»

 1 11 د ١ ال نرد

 0 1١ هرم الإ هلا آل درج

 نا 3 «يلزغت ىف تاكو نبأ 0 داو
 ضل ١ «ُدبِرُي امل ٌلاَمَتِل

 26 1 « زيلسمأ كير ْميَئْيَوَل 1 الي نرد

 0 7 « ٌراَكلأ ْمُهَدَررَم ذمدتبلا 0 مَ مدني
 1 هم «اًدوه اَنَنيج از 1ج اًتَوؤ

 ف ١٠١ ه«ْميَتَمْمَأ ميلا فرن اًبئيِزَو ايدل 5-5 7 نك مج

 11 0 «زيبلأي مني الأ»

 فسوي ةروس

 لف 9٠ «ُريَصضَيَو َنَّنَي نم هَ

 14 م ه«ةَبْسُع ضر
 م مه «تئرن ٌرُكحدت اًَنَت ٌشأت»

 05 * ه«ارشب اذه ام»

 11 ١ « ُهكْرْنَأ 54

 ل فا 1 <«ادنَلا ندر اندَعصِي و

 8 1 «ةبضع ّنْعَنَو كْنْدل ا 4

 مو ع «اًهرَم َرَشَع َدَع

 مد و « تدرك ايميل 0



 كلام نبا ةيفلأ حرش 22

 م 4 4ِنْحَيلأ ٍيِحصَيِل

 4 5 «ُبَحَأ ُْصِتلَأ برد

 5 9 «ريشلا هَ نأ انلنِط

 نك باب 4« ع 6 دَقف فر نإ»

 نر 55 « ٌتَنَدّصَق َدَصَف لب ف د تناك نإ»

 15 «م5 َرَبَع دعأ»

 دعرلا ةروس

 نا 4١ «.ويكشإ َبْقَُم ال ب هاه
 0 ١ < هلأ رتأ نب ُهَرظنَعِ>
 نب ؟ « كم لبد كرجل
 ف "6 هُدَسَلا مم كتلزأ»
 كك م١ 4ُلاَبِجْلا مب ُتريُس انا نأ رلو»

 ميهاربإ ةروس

 60غ ا 4 .ودعَو تلمع هلأ نين الط

 4١ 3 « يطب شك نرد

 رجحلا ةروس

 1 4 «تربتلا نيل اير اردَت»

 نفيا ؛ ١ <« مونت باك اََو الإ ٍةَبْرَد ني انكَدمأ اره
 فلا غ0 2 «َنِلدَقْنُم ريس لع انوخإ لِ ْنَب مهروُدُص ىف ام اَْعْرْنَرل

 ف 1 <« نيس اوك زآ ارََص- نبدا دوب ابنِو

 04 ١ ها هيلع َلْزُم ىلا اًئأيج



 141 7 «ةكهلتلاي اَسيَت ام َرَلِد

 لمععنلا ةروس

 6 44 «ٍضْرَألا ف اَمو ٍتّوَمَتلأ يب ام ُدُّجَنَب هيه

 "14 / ه«اعيَش تومتَس ال»

 ا ” «َنيِقَسسلا راد معلو»

 011 ما 4ّرَحْلا مكعبفت»

 51 34 «ْبلإ َلْزُث ام نائل َنْبُتل ٌرْكْلا كي الزأر»

 0 41 هقاب هَّسَأ دن اًمر»

 مارسإلا ةروس

 1 0 « اليت الإ َدْدِْل نإ نتظر »
 91 ١ هاّمنألا ٍدِجَْسلا لإ راَركلا ٍدِمْسَسلا تي»

 م ا « سلك *امنملا ُهَله ارْعَدي ان يأ»

 172 5 «:؟يرشن يف اَمب لأ ٌيبَرِ

 34 ىف « تررثخلي ال اذإَو»

 5 1 «انذع ثُم نيج
 فب 7 « ةكيدنأل رشا رام نإ»

 اما 7 «اًرْذُع ينل نب

 14 7 « نما يأ املج

 114 1 «ٌّقْرَأ آأ رظننت»

 <« 1 4<اَرظَي هلع مرفأ ننال



 هِهِيعرو طيش

 «مهمَرْنأ نب 0 دكاو
 «رِوب صعب زأ اَنْ الاَت»

 «َنر ىَسسَم © انور 0 1 نَرَم نإ»
 «تييس ْوَنأِب تلن»

 ميرم ةروس

 هد أد
 « هاب قمل ْنَع تأ ٌُبِاأَج
 <«يِنَي كأ ْملَرِؤ

 «نأ دبع نإ لنه

 «(ِرس اب اهل َلَثمَس>
 هيل بيتو
 «َنوُرَه تخاتيط

 هطا ةروس

 «ميم ام ملأ نب مهين
 «ِضاَق تأ ام شئاف»

 «ْنعَي ال _ 5
 ع«ٍلوُسَرلا ٍرثأ نَي»

 هدر هبل ّم» هدرنج»
 «َقِبَع َلَع ْمَئَصْلِرَل

 مو
 مل .٠ 00 م يمر م 52 ٠

 « تاي الق بيوم رهو ٍتَحِنَّصلا نب ْلَمْنَي سر

 كلام نبا ةيفلأ حرش
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 كلاع نبا ةيفلأ حرش

 « ُلِلْمَي نَمَو

 ءايبنألا ةروس

 «أرركك نأ رصنأ ةَصِجَس ىب ادب
 « ترفل هاَلزه ام َتنَِعل

 «ايلأ نول عسر
 «اك نا مقا ني هزَسر»
 «ةرلَّصلا ٌماَقَِرَؤ

 يمس سل و رص ىلا

 نيم ٍللَس ىب مكانا رْسَأ رك دتل»
 « كهل. أررصأَو هرح»

 حمملا ةروس

 «فرصلاو َنيِيِدَّصلاَو اوداه َنِدَلاَو اوما يذلا َّنِإِ» م2 سو هي 0

 «نشزألا نب بشبيا»
 «لقل ىو
 «ْمْهَنَك اوُسْفِل ٌمث»

 نونمؤملا ةروس

 «:فرتق اقم ثرتتَ هني ةيغأت اتي لفأج
 «نْمّدلي ُتَتِج
 «َنحِبَمَب لي اًنَمِ>

 «نولمم هلدلا َلَمو اهو
 «ىرتن»

 ما
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 رونلا ةروس

 1 4: امر ةكب)
 4 «آَيَلَع هنأ َبَصُْع نأ ةسيئاو»

 «ْو ركل زعم ني دان
 يل م م صا

 ١4 9) مكصح لَ هلل نو هْْسَيَو كَ هلل ُلْسَ اًرزَو»
 1 ه«ركل هنأ رمت نأ َنّري الأ»

 ناقرفلا ةروس

 2 «نرسرنلا ني كلل انس انر»

 دم ندع كلر ني ارزَح َكل لمَج 5ك دا تهل داب

 54.58 عُباَدَصْلا هل ْفَمَصُي (9) امانأ َقْلي َكِلَذ لَمْفَي نمو»

 ١" «ةكيتلملا انَيَلَع ٌلْزَأ الزله

 ناي «ةكبتلا َنْزَوِو

 ءارعشلا ةروس

 9 «رَس ال الا»
 1 «نرفن الآ»

 لمنلا ةروس

 ك0 «ُْدُحْي الد

 ل ه«كحب كبَر نرد
 نار «َنرمأَت ادام ىرظنات»

 هد « راح 0 وس كفل 90
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 كلام نبا ةيفلأ حرش

 «ْبْيَمب رلو اًييئُم ليد
 هِراَلأ يف ْمُههرُجُم ْتَبْكَه هيلي هج نم

 «ٍلفَر ُهَمْنِو

 سصصقلا ةروس

 ه«ةكشقلاب اونكل هَضاَفَم َّنِإ ام زوكلا ني ُهَسْئاَو
 انت نيج لع ةئبدملا لخَدر» يا ا
 ع ودم هَل نوكحبل توغو لام هلت »

 توبكلنعلا ةروس
 «بتكسلا َكِبَلَع اَبلْرْنأ اَنأ ْمهِنَْب رلرأ»
 «اروتب نأ انكي نأ شالا بيع

 « ليحل

0 

4 

15 
 65 4*4 نودع َىَبِإف ا ىسَأ 0 : نيل فياَبعَبٍِ

 مورلا ةروس
 « نب مومْلا نصت رع ع 108 تاو»

 4 ةبنل ين ترش اج أ ١ مسق مر هه مار 00007

 هد نترك نت دخلا
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 كلام نبا ةيفلأ حرش كين

 بازحألا ةروس

 2 م هي قب نئو»

 ا 0 ه«ّيزنلا نيب هلع ىني ىللأ»
 / 8 «ضيي ىف نرد

 امس ةروس

 3 ١ «نتلا هيت ال6 3 1 هلل تت
 قى 0١ « ترزق الذ وعرف ذإ يي رْلو»

 ا نإ «ٍراَهَنلَاَو ٍللَأ ُركم»
 ه١ !؛ 2 هنت ٍلَلَص يف زأ ىَدُه َلَمَل ْمكَاَيِإ رآ اََرِد

 21ه ٠ 4 لا مف لايم

 رطاف ةروس

 "1 0 4 2 أ ديو نإ ان يان
 ؟هإ/ فز «اًبنولغني ندع ْتَنَجِ»

 4 1 «02 ذا و
 1 "م 2 هنزل تتم رمَأْلاَو تاودلاو نيالا بسسو»

 1 نإ 4اروُمَم ْمِهِلَع ىتي الد
 21 0 « امسح هع وِيْمَع هوس هل ني نضأ»

 سب ةروس
 يا 9 مخ

 0 0 <« 69 َنوُرَسَم اَنيَدَل عيب امل لك نإَر»
 كو | «نومْربَسسَي وب أوناك الإ ولوُسَي ني مهيأ امج

 1 0 هرابتلا هني ملت ُلْيأ ْمُهَل برد



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 هاَدَس ْدِهِفْلح نو انس ميل ان ْنب امره
 هانإ كتب ل ىاذبتا © هصرتلا افيث»

 تافاصلا ةروس

 )ونمت امو يكفَلَح ُهَساَرٍ

 «نوأ تدك نإ هس

 ابا َكْدَس ذك 7 ديوتي ل ةئئتتت»
 < ديننا دن
 ه«ْزَيإَر © يِجبست ميلع نزل كئرت»
 «ركرلاا نيج
 <09 ريلألا بملأ اثَدَن كلإ»

 «َنوُبِجْمْلا ملل

 «ٍِنْرطلا ُتْرِمَتِ>
 «( 9 ٌهعَم مام كل الإ آني انج

 409 تربت زأ ٍبأ هناي لإ هسا ظ

 ص ةروس

 «َنيَدلصملا َنِيِل انَدنِع نَتَِوِط
 « سام نيج تال

 هديا مي ار ُهئْدَمَي اإ»
 «ارثنا نأ ميني التلا قطار

 رمزلا ةروس

 «ُةَدْبَع نكي هَل َنلأِد
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 كلام نبا ةيفلأ حرش 200

 3 «:هْيِبيس توم ُتْوْمَسَوه

 ل  هابتَرَح رك َلاَبَو اهرب ْتَحِيْفَو اَموُدآَح اَذِإ َيَح٠ِ

 رفاغ ةروس

 1500 «ذانلا» «باّدملا ُهرسج

 7 ىَسوُم لَتفَأ نورد 00 لاَ
 مال ه0  ه«عْلأت توما ببتأ» «ببنألا مب لملِ>

 5 5 رادو»

 تلصف ةروس

 1 <َناإَسل هاوس راي دمر يب اتَرْتَأ ايف َرْدَتَرِد

 1١ « امرك وأ اًءْرَط اتْذآ ٍضْرَأفلَو ا َلاَتَنٍِ

 يىروشلا ةروس

 ١ «أ نع ينك سيل

 لل «لأ اطري» 4 ٍرقَيْسُت لس ّلإ»
 0١ «الوُسَر َّلِسر رد

 ه١ «ايحَو

 : <ئزت 2 كج
 فرخزلا ةروس

 م4 «أللإ ٍشْرألا فَ لإ امتلأ 0 ىزْلأ ٌرْمَرِد

 34 «شننألا ِهبِهَتْنَم ام اهيفر»

 14 ه«اذتإ ميلا دبع ْمُه ندا ةكيتلملا انمَجَو
 5 هدكبكت زكي اذن ةق زر

 رفرف

 هام

 ه4
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 ,«ظ] ]55
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 نها

4 
1 
 ليش

 /1 1١

164 

 قل

 نس



 -ينح كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةراا؟ 4١ «كي َنْيَهْذَن امد

 دف 0 هدير الع ٍسْنِلٍِ

 ةيثئاجلا ةروس

 ا ١ «نوُبَي انك امي اموت ىزجل»

 ناخدلا ةروس

 ول ىب ُهتلَرنأ انإ 09 ِنبْمْلا بتكل ل يل مح

 "1 1-0 <« َنِرِذَس 00 كوسم

 فق هع « ادع نأ 69 ركخ تأ زك قرن ُدَرْنُي ابنه

 فااقحألا ةروس

 م ١١ ه«وْيلإ انوُهَبَس اَن ارَح نك وأ انما َنِدْلِل اررفكح َنبذْلا لاول

 دمحم ةروس

 ؟4 ل6 « بالا برس

 ,ظ ل «:آني اَنِإَو دعب انم اند

 تارححلا ةروس

 1 / 4مل ألا ني ريك يب كغ ّلِء

 تايراذلا ةروس

 « ين « 09 يزل موب نبأ نولي

 3 14 «رُّدهَمْلا ممّيِط
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 كلام نيا ةيفلا حرش

 رشعحلا ةروس

 «َنمِبإْلاَو َراَّذلأ رمزي َندلَرِد
 لأ اَنْ سو

 فصلا ةروس

 زكيونأو هَ ليس ىف ندم رس هنأ لو
 «3ل زينب 9 نلت ْمُك نب مل رح لَك يشأ

 نوقفانملا ةروس

 موش كنب ٌملثب كَنارو
 هندسي بأ كب ل ةلزن»
 «َنِيلبَصلأ ني أَو كدت بم لجأ لإ َنّيَل»

 قالطلا ةروس

 هني دل لارؤ
 4دِهْيَمَس نب ََعَس رذ نِِلو

 تالسرملا ةروس

 « 9) َنررِذَمُم ممل نوي الو»

 «©9 رتل رص ىَرَ اننإ»

 كلملا ةروس

 «ْنْسِنو تنم
 ملقلا ةروس

 4و يطع ٍقلُخ ّلقأ َكْنَِرِ

١5-1١١ 

١١ 

5 

 اض

 نك

 ضني

5117 

5335 

51 

 ليان

١14 

 ؟ <

51 7 

 اك

 كفرا

5١ 



 كلام نبا ةيفلأ حرش يود
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 نضل م <«9 نوُئنملا كيب © نوير رمبَص»

 1 ١ «ٍراَمَه 9 نيه ٍناَلَح لك عين الرج

 ةقاحلا ةروس

 4 ١-1 <09 هنالك ا © ُهَئاملا»

 4 1 «دسنك اثءرفأ#
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 - ية كلام نبأ ةيفلأ حرش

 راثآلاو ثيداحألا سرهف -'

 066 .ديبل ةملك رعاش اهلاق ةملك قدصأ -

 0 ا اا .هيبأ نهب هوضعأف -

 ١ ا و ا .فسوي نيئسك اًئينس مهيلع اهلعجا ٌمهللا -

 0000 ]1 .رفَس ْما يف مايص ْما رب ْما نم سيل -

 000 .هلتق يف كل ريخالف نكي الإو .هيلع طْلَسُت نلف ُهْلكي نإ -

 وما ايتن بتاج يك اب .كمركو ٌكتّرعب طق طق -

 0 نامحر اي ريخب قرطي اًفراط الإ -

 ا وا ملام ةقدص ركنم نع ْئهنو ؛ةقدص فورعمب رمأ -

 117 1 او ووك تحمل طولا راسو باسو ود الا ع .ةدارج نم ريخن ةرمث -

 00000 .اهل جوز ال ةأرما ةنييكسم ةنيكسمو .هل ةجوز ال لجر نيكسم -

 1/1 ا نسال ميد ةبعكلا تمدهل مالسإلاب دهم وثيدح كموق الول -

 ل ,نيباب اهل تلعجف

 1 ىسوم ناك بن وأ -

 000 ًالوسر لسرأ جرخي نأ عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف -

 بوو مسا م برغت نأ سمشلا ثداك ىتح يلصأ نأ تدك امف -

 0 و .ةكئالم مكيف نوبقاعتي -

 ا ام ايو .نيتيفلطلا وُد ٌدوسألا لتقب َرِمُأ -
 ا م اا أ رس بج لام .ةّره يف رانلا تلخد ةأرما نإ -

 ءاسنلا نم نيحلاصلا يف ُعلبأ حالس نم نيطايشمل ام -

 ما .انخلا نم نوؤربملا نورهطتملا كئلوأ ءنوجوزتملا اّلِإ



 كلام نبا ةيفلأ حرش يرد

 ضني .ةمطاف ىشاح ام .ىلإ سائلا بحأ ةماسأو -

 0 .ةمكح اةولمم بهذ نم ٍتسطب ءاج مث -

 ا اًمايق لاجر ىلصو اًدعاق هو هللا لوسر ىّلصف -
 سيل .ةكمب اًيراوتم في هللا لوسرو ةيآلا هذه تلزن -

 9 .دحاوب نيثثا ناويحلا عبب نع في هللا لوسر ىهن -
 نا .هئيعب هدجو اذإ هعانمب قحأ عاتملا بحاصف سلفأ وأ تام لجر اًميأ -

 000 .معنلا رمح اهب ينرسيالا -

 1 خام ءالولا مهل يطرتشاو اهيرتشا -

 000 0 ا .يبجاص يل وكرات ْمُتنأ له -

 ا ما وسو .ءرْضْولا ُهّتأرما لجرلا ِةلِبُق نم -

 ا و ضع .اليبس هيلإ عاطتسا نّم ٍتيبلا جحو -

 2 ةلتقلا اونسحأف -

 1 في .الذجم اًعيرص كارأ نأ -

 ةمايقلا موي ٌسلاجم ينم مُكَبرقأو لإ مكبحأب مُكربخأ 0
 ع .اًمالخأ مُكُتِساحأ

 3في . ةجحلا يذ رشع يف هنم موصلا اهيف هللا ىلإ ٌبحأ مايأ نم اه -

 را .ورمت عاص نم ورب عاص نم ءهمهرد نم ؛هرانيد نم ٌلجر قّدصت 5

 ءاهعبر ءاهثلث اهفصن هل َبِبُك امو ةالصلا يلصيل لجرلا نإ -
 9117 لا ا اووف دلو ضيق ماتو جمان هر مونت .اهرشع ىلإ

 ها ا .ةارأ ىلأ ؛اًرون هتيأر لاقف ؟ هبر ىأر له هيي هللا لوسر ٌتلأس -

 0 ا وا . يج رفنت ةمزأ يذتشا -

 ا ل .رجح يبول -

 6 لا اوما .ميظع لكل ىجرُي اًميظعاي -



 32 :تزولال ءايثألا ةيقاعم نشل هه
 مالو لضفلا وج رن هللا كب -

 نال .ٌبنرألا ُمُكّدحأ فذحي ْنأو َياَيإ -

 للا 1 و ف باوشلا ايإو هايإف نيتسلا لجرلا غلب اذإ -

 و ملا م .مهس َكْبِصُي فِرْشُن ال هللا لوسراي -

 518 ..... .مرعلا حيرب اَنِذْؤُي انّدجسم برقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ ْنَع -
 في .مكل ّلَصألِف اوموُق -
 0 ا هل َرِفَغ اًباستحاو اًناميإ ردقلا ةليل مقي ْنَم 0 -

 1 .فر كّماقَم ْمُقَي ىتم فيِسأ لجر ركب ابأ نإ -

 كف .اهب ُمتمتسا الإو اهبحاص ءاج ْنإف -

 000000000055 دزئ .نوطرتشي لاجر لاب ام دعب اَمأ -

 1 .ضاخم ينب نيرشعو -
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 ير كلام نبا ةيفلأ حرش

 مهلاثمأو برعلا لاوقأ سرهف -*

 10 ا م يو ها عم نوح ندع وسور ناو هوك .مهردلا رشع دحألا

 ل 0 .ُهبل ينأ اذإ

 ةزلا نسخت دوو .ٌباوّشلا اّيإو ُهاّيإف نيتسلا لجرلا غلب اذإ

 0١6 .مويلا حربت الف كلذ عد وأ ديز ىلإ بهذا

 ا اًءارإ هارأ

 0 يااا :ليل حبصأ

 010 وتم كسا ستيت او لاك .ارك قرظأ

 11 و ااا داع ابا جلول اق كة عجتو عهد 010 ظاظش نم صلأ

 يا و .ُهْيهَل كئيشت نإو ءٌكْسفنل كنيزت نإ

 0 .اهر - هللاو - ترص عمستل ةاشلا نإ

 ففي .مئاق اًديز امنإ
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 7 راسو ما اناس ةفاوخو ابق وو او ل ادداواو عيطتخاا» ل .ةبعكلا برت

 ا 000 انأ ئميمت

 ضنن ليللا ىلإ تدج

 دلل برخ ٌبض رحج
 11 م عك بو خت سمس سل .تائك فاض تانب نييظح

 4 .كّدخأي لبق ّصللا ٍذَخ
 ا ا هامركملا هانبلا نفد



 كلام نبا ةيفلأ حرش ين

 همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ
 .٠ | « ص 2 530 ل ل
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 9 او .اسلاج ديز اذإف تجرخو ءامئاق ديز

 00 .نيلجر امعن ناديزلا

 ورنا وهرواقاي و و دوال .ًالاجر اومعت نرديزلا

 .باناذ ٌرهأ رك

 .كب ءاج ميش

 .نالف لجرلا ملع

 .ادبَز اهلثم ةرمتلا ىلع

 9و

 0 ا .اضيب ةئم هيلع

 .اهب هللا مكمركأ ُتاذ ةماركلاو .هب هللا مكلّضف وذ لضفلا

 000 هنالف لاق

 .نالف لجرلا ّرُضق

 اهلاق نم لجرو دي هللا مطق

 .ارمتو امهيلك
 5 .اهليصفو كل ًةقان مك

 .هلل دمحلاو ريخ ؟ تحبصأ تيك

 .ةأرماو لجر ال
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 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ,هرد هلل

 .اًشرقب سيل
 00000 .اهَعَرْذأ ام

 هز فما او حف ف اهراس ف هل .اهأندأ ونسبه امو !اهدربأ حبصأ اه

 ا م وسما راما اءوس كل لئاق يذلاب انأ ام

 .كاّيإك انأ امو ءّبنأك انأ ام

 .ربنم ىلع ريمأ ةبذك نم ٌدهاش اهيلع ٌرثكأ ةبذك تيأر ام
 00 .كرشع ةسمخ ٌتلعف ام

 201111 ا وبل اد ةيكوبم_.'واشلم الهأو اًيحرم

 0000 اًيرثلا طانم

 .رشف اًرش نإو ءٌريخف اًريخ نإ .مهلامعأب نويزجم سانلا
 ا .ناورم ينب الدعأ ٌحّشالاو ٌصفانلا

 يو ا و اًملاط ٌقوُيَع اذه

 كو و طلاق ما نتا و خا ٍريز هللاو مالغ اذه

 و ولا هيف اًكرابم نينثا موي اذه

 أ ا الو و اهرمهرضنأو اهوجو سائلا نسحأ مه

 .رصبلا تباث وه
 0000 .ةلباقلا دعقم ينم وه

 نايب نب نايه

 من

 ا

 501 م واوا

 11 م

 11 ا

 نضل

 911 ع طا

 ا امك



 هاهيه

 .اكيّبلاو
 .اهيلخت وأ تومأ وأ عضوملا اذه ميرأ ال هللاو

 هامزمز رثب رفح نماو

 .ًالهسو الهأ كبو

 ناترمت نم انغدو

 ًالهسو الهأو اًيحرمو

 0 اي

 .هارمع اي هارمحم اي

 .ءاملل اي ءبجعْي اي
 .ةحلط ايو ,لقاعلا ٌدمحم اي
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 كلام نبا ةيفلأ حرش

 رعشلا سرهف -4
 ديصقلا |

 ةزطوجهنا

 مومضم /ر فاو

 يباّمل ىفلي ال هللاو الض -"41

 ينيب نوكيو ُمكَراج ملأ 48

 ٌءاود اذبامهبامِللالر

 ءهاخإلارةدوملاٌم كنيس

 مومضم/فيفخ

 هالعلاانيلعهلةرمتلند دَحُح نمف نولأسُن ام ْمُتْعَنَمَوَأ -147

 ءانعتنو ىتؤي فاست امور. :كافرا نإ تنولقلا كردي كح دمو#

 ها 5 هاك 1 ةزوتا كب 4 35 تيل ينم ّنيأو يرْمِش تيل ١-

 ءاجلا

 مومضم / ليوط

 ٍةَمْعَفِل ٌببطت يسنن ُتلعج دقو -'1
 ةردق ِكبامو ًالالجإكباهأ -51/

 همأر هوبأ بجني مل كي نُمف -4

 ةييبح نوكت نأ كيل ثرز امو دا

 ًةعيش دمحأ نآ الإ يل امو -8*

 اًيداص َناَّرَخ ِءاملا ُدْرَب ناك نِيَل -

 دهشم موي ينزخي مل ٌدجامّحأ
 رمال َيْنِإ ٌبلقلا اهيلإ يناعد

 اهبان ّمظعلا عرقي اهامهمُعْضل

 اهبيبح نيع هلم نكلو يلع

 ُبالاوةبيجللاٌمالا انلنإف

 هَبلاط انأاهب ِنْيَد الو ىلإ

 ٌبعشم ٌقحلا ّبعشم الإ َيِل امو

 ثييحلا انين ابن ةكإ

 اَهُباللب ٌدْضُرَأ يردا امف ٌميمس



 د
 اًبجاش يئئأر امل يتنبا لوقت 17

 هنإفًةءارملا ُكاَيِإ كايإف -15

 ٌبهاذمهنعو اًدرمحم ربصلا ىرأ 5

 اهيهأ نادل لاق انزدغ ام اذإ 5

 يندُمو يئاقب يئم لطتست الف -0

 ٍةعفّدب لالب يضرأ يل لب نمل 7
 يتلا ُهّضرأ اًبحلا باص يذلاك ْنْكأ

 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌبيرغ ٌتابأ ايانيف ٌكنأك
 بلاج رشللو ءاعد رشلا ىلإ

 ٌبهذم هنع ْنُكَي مل ام اذإ فيكف

 بلت ُديصلا اَنَي أي نأ ىلإ اًولاعت

 اهباكسنا هيدي ىنمُي يف ثيغلا نم
 اهبانج اًبيدجج تناك دقو ءاهاقس

 روسكم

 رماص نبا ٍدالب نع ينغي هللا ىسع -1

 اهنوتُمٌنأك ةاَمدُم اًنْئُكو 5
 مهرومأ لج سانلا ىَهلأ نيح ىلع -8 5 0 ٠

 هفيس يدارُملا لبدتو توجت ١-
 1 4 ر 7

 ُمكيدلّلاتق ال لاتقلا امأ -5

 بروُكَس ِبابرلاٍنْوَجرِبَهنُمب

 ٍبَهَذُم دول ثرعشتساو اهّقوف ىرج

 بلاعغشلا َلْدَن ٌلاملا ُقِبرُر ًالدنف

 بلاط حطابألا خيش يبأ نبا نم

 بلاسشلا َلدن َلاملا ُقِيرُز ًالذنن

 بكاوملا ضارم يف اًريس ٌنكلر

 حوتفم

 تكلا اذإ يدالي ينيع يفرغصبو 4١-

 هلهاب انونجنم الإ رهدلا امو - 397

 صُلقُم ٍدهنٍديَسلا لثمب ُتْدْدَر 07

 5 انهن نع ناسا حبصأف -4

 الفؤُنو سمش ٌدبعانيرخأ ايأ 00

 ابلاط تنك يذلا ٍكاردإب ينيمب

 اًبْذعُم الإ تاجاحلا بحاص امر

 0 اًسلَحت ًءامةهافطِع اذإ شيمك

 ه7

 اًبَرَصت ْمأ ىوهلا ٍوْلُم يف ٌدُمَصأ

 مومضم / طيسب

 ُبدألاةميشلا ُكالِم ٌتيأر ينأ يبدأ نم راص ىّتح ُتبذَأ كاذك



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌبجر اذ ليقف نأ ةقاش هنكل -”6

 - كفر
 1 جم ص م

 بجرولك رهشةذع َتيلاي

 روس

 ممظعأ َعْاَص اكيِشو ُتئارواو 7

 بصان ف اي مهل ينيلك 817

 ٌبرَتْعُم ٍرادلا دعب ِءاَن كيكبي - 0

 ةيِضرَأف فمش مَل ون الول 7

 ةبلطَع نم ُتذفنأ اب ُهَبّرَو
 بكاوكلا يطب ةيساسا لكل

 ِبَجَمْلِلٍناَبْسلِلو لوهكللاب

 بون ينام افاربفأ هدرا ناخب

 حوتفم

 اًباهرإ ءادعألا نفت م 007 اولِمنْنإر .مكانلصر اًنومرصتْنإ 8

 مومضم /رفاو

 دايز يبأ صرلف تلعج دقر 0

 اًنويُع هلو انر ينانح -1

 ءانت مهَرّيغ أ يردأ امف -551

 بيركف اهفنرش ناوتكألا نبي

 ُباتِهلاَعقينالهبناعت

 اوُباَصل لامك ِدهعلا نوط

 روسكم

 نان ركب يبا يني ءاربن كال

 يبلق ثمين هير 4

 بارهلاَةَمْوُسِملاَناك ىلع

 تقحتلا ننف اذبتك اوبعف

 مومضم /لماك

 ٍهِليعِب ٌراَغَّصلا مُكرمعل اذه -4

 ُهنْثَم لسعب ٌفككلا ٌرهب نذل -4
 ُمُكنرطب تلت اذإ ىتح 1

 انلٌنَجِملاَرهظمثِلبلقرو

 ُبأ الو كاذ اكْنإي ل اال

 ثدسيعلا قيرطلا ره غيت ف

 اوصتق تف ءاتنيا حتيارو

 ٌبِجلاْزجاملاَعيفللاَنإ



 ع كلام نبا ةيفلا حرش
 مومضم / حرسنم

 تنظف ٌنِفَكالا نضنسم له يٍئاوغلا يف هللا ٌكراب ال *١-

 روسكم / عيرس

 بعآل تتنافس يا يت ريسع كنا ايي

 موهضم / فيفش

 رطل لع نيون نتا وعم. .ظرداولا رع سات لاق ركع
 حوتفم /براقتم

 اناني انور طفلا تال ”ةرستتذا انيفرأ ةكشروسنق

 ا 4 ,ىدوأّثداو ح لاّذإ فذ ٌةمِليِلو ينْيرَئاَنِإَن -04

 نكاس /براقتم

 برطضا ٌمث بيبانألا يف ىرج ج اجعلا تحت يندر ٌرهك -4

 ءاشلإ

 روسكم / ليوط

 ٍتْيَقٌريطلا اذإٌيِبهِلَهلاقم اًيِفَلُت ُكت الف بهل ودب ٌريبخ -1
 كلفعسا لان ام لاف ايهانإ نهر اخر ثنا اهي رشف نار14

 ٍتالَفَملاَُدِيْتَأْنامَباْرَيف ُهُعوجرٌعاطتسُم ىّلوُرْمْعاْلا

 روسكم /طيسب

 ٍتاَمِلُملا ماملإو بورحلا دنع اًدّضع يِدجاو يلبلخر يخأ الك -4

 مومضم /رفاو

 ٌتيولط وذو ثرفح وذ يرثبو يّدجو يبأءامءاملاْنِإف -47



 بم كلام نبا ةيفلأ حرش

 ٌُتيبَئَولَّسَحُم ىلعُلُدِي اًريخ هللا ءازج ًالجر الأ - ما

 روسكم /لماك

 ٍتتجأَراون تلاك يذلا ادبو ٍتنحانم ّتالو ٌراون ثنح 5

 موصسم / فيفخ

 ثتيعوو ةروحشتس اتفوونرك.' ام اذإ ُنَرُسْسَأَو يرعش تيل -47

 مسيجلا

 مومضم /ليوط

 ٌحِريَم ءازعلا ناوخإ يقؤشلا ىلع اهنإ قوشلل جاتهاو هنيد الق ١

 حوتفم

 اَجَجْؤُت اًرانو الزج اًبطظح ْذِجَن انرايد يف اَنب ْمِمْلُت انتأت ىّتم -"8*

 حوتفم/طيسب

 اجيينأ باوبلل عرقلا نمدمو ءوتجاحب رفظي نأ صرحلا يذب قلخأ -411

 روسكم/لماك

 جرشحلا ٍءامٍوربب فيزنلا ٌبرُش اهنورقب اذجآ اهاف ُتمِقَلَُ 38١
 جاتحملا ُهَلَضَف ٌعِئناَمكاوِسو ىَئِفلاِبكُمْؤَيْنَم ُيَِقوُي َلازام 606

 هذ شكلا

 مومضم / ليوط

 حئاوطلا ُحِبطُياَمم طبَتُحُتو ةموصخل ٌعراض ديزي َكِبِل 7
 حمار ليوارسس يف ُىسراف ىّتف ةنأك ٍدايرلا ٌبذ اهئود ىثأ -7
 ٌحاحِص ُبرلقلاو ُمُدقتلا اُلهينْئْرَحْلت ينتجاجلدعب َنآلا -7



 كلام نبا ةيفلأ حرش ينو0-

 ُحوُبَس ٍنْيَبِكنَملا حسمب ٌقيفر ٌبْوْأَتُم ٌحئار ٍتاضَيَب وخأ ١-

 روسكم

 حالس رغب اجْيُهلا ىلإ عاسيك ةلاخأ اال ْنَمْنِإ كاسخأ كاسخأ -430/

 مومضم / طبسب

 ُحربصمٍنادلولا نِمٌميركالو ًةمّرصُم اًفْرَح ْمُهُرَزاج ٌدرو "١
 روسكلم

 حامحس سْوْملا شابكك ْيِلاوَم اهتذلو ايندلاب بهذي ناك دف -14

 حوتفم /ر فاو

 اًححيرتسأف زاجحلاب ٌقحلاأو ميمت ينبل يلزنم كرئتأس -4

 مومضم/لماك

 حلمأ ٍنئاعظلا كلت نم ءامسأف انئاعظ اًمويٌءامسأ ثرّياس اذإ #7“

 .٠ و ةيف .

 حامل امسهشم 1 رءريمع 2. 1 ياو عمهنم اًموق َّنِإ -4

 السلا حال سلاووجنلا وخألاق اذإءاقللاب َنوريدجُل

 ءا شكلا

 مومضم / لبوط

 دشاع امييباو كف ةتامانس ُهرِبَع نيعلا نم ٌتلاس دقو ٌتدكو - 7

 دئاكانأيذلاب ٌنْهَرَلانيقي ينّنإو ماحُرلا موي ىَسأ ُثومأ

 اًهدرعأرصمب يلهأ نم ُتلبقأف ًةضيرمميمّفلا ءادوس ُترْبَُحو -0

 دج لنأملمأُتلن هيف ٌدججلااذو ُدِجَم هْرَثكأ لب يلاعفف لقأ -8



 هه فكللام نبا ةيفلأ حرش
 دهم فيس كاًح فلاو كبسحف اصملا تَّفَشناَو ءاجيهلا تناك اذإ -4

 ُةوفْوِهرفُولاَدعب هبَماقأ اًمبْرْفءانِفلاروجهم سمي ْنِإَف - 4/6

 روسكم

 ةجهبو نسح ناسحإلا يف كهجول -4

 ينلعل ٌمودَّقلا يناريعأ ٌتلقف -4

 يننوركني ال ءاربغ ينب ُتيأر -"4

 هُتيَقلاّموي كلم ُناَرُبَد اذإ -8

 انتانئبو انئانبأ وئب انوئب -68
 ٍدْدؤِس َباونأ ملحلا اذُهُمْلِجاَسُك ١

 خاص كبصرتو يضر تنك اذإ د5
 ِهتْمِلَع ول انّيِب ينم مسجلابو ١141-

 ٌمكنيب موي مكنع اًرظ ٌتيلست 0١-

 اًهيلهأو ٍدالب نم ٌرِيْغتي َنِإو - 7

 ٍدلاوٌمركأ ٌوفَئهامهلانأ

 ٍدجام ٌضيبالاًربق اهب طخأ

 ٍدَدَمَملا فارظلا كاذاه لهأ الو

 هس ماا مد ادقعلا نأ كذا

 ٍدعابألا لاجرلاءانبأ ٌىهونب

 ٍدجملا ىرُذ يف ىدنلا اذ ًءادن ىّقرو

 دولل ظفحأ بيغلل ْنكف اًراهج

 ٍدهشن ّنيعلا يدهشتست ْنإو ٌبوحُش

 يدنع ٌمكنأك ىنح ٌمكاركذب
 مو ف

 يدعبمكدوُماِيالاَرِيغاَمَف

 حوتفم

 لُهَنينِس َنإف دل ْنِم يِناعد -

 اًنئاك ةشاشبلا ىدبأ نملك امو -4

 مهتويب لوح نوجاذه ذفانق م5

 ىَنُملا نسحأ نكت اًقح نكت نإ ىَنُم 4

 ادرُمانئِبِيَشراًبيِشانب َنْبَي
 ادذجنُم َكلوِفلُت مل اذإ كاخأ

 اًدّرعةّيطعمهايإناكامب
 ادغعزاتمز ايم اشتم نسف :ألاو

 مهمضم / طيسب

 ُدَيَولاو ييؤتلا الإ َرِيَهغن ٍفاع

 روسكم

 ٍداغوأ ريغ مارك ةايلوأ لب ىّدِعِب مصتمت ملانب تمِصتعاؤل



 ديا كه كلام نبا ةيفلأ حرش
 ٍدوُرْوَُم رش اًَباذَع مامجلا نم ثدرو ثلاث ريهُزو يلناكول 8

 ٍدَلَجلاوذ ٌتيْرِجلااَهَمَمَيَئاذإ اهلٌلاهَيَوامْؤَم ًةّيم نودمك ١-
 حو

 اوُدَعو يذلا رمالاَدِم كوفلخأو اودّرَجْلاو َنيِبلا اوُدَجأ طيِلخلا نإ 07

 اًدحأاًرِهشُن الاو ٌمالسلا ينم اًمُكَحْيَو ءامسأ ىلع ٍنآرقت ْنأ 0

 مومهضم /ر فاو

 ٌديدَناهل ِنْيلَمْرِكلا ٌنشاحج يضرم َنوُِزَم مهنأ يناتأ ٠4"

 ٌديِجر عر ًفاهلوفهفهم ركب نيتخلا ةليسأ برو "7

 روسكم

 دايز ينبُنربل ثقالامب يمنت ءابنألاو ٌكينأي ملأ -4

 يداوُعلاًةو,ضاغ نودودعتو اهارتال نأ كشوم َكْنِإف - 7

 روسكم /لماك

 ٍدْنَمَتُملاٌةبرقُم كيلص ْتلَح امل مل تلتف نإ َكئيمي ْتْلُس 4
 ٍديلابانةقتاوةتلوانتف ةظاقسإذ رن ملو فيصنلا طقس 7

 ٍدهاعُمو ملسمل راجأ اكلم برثيويقارعلا نيب امّيكلمو ١"-

 هدام يبأ صو لقلاَج اجَرَوجْرِمب اَهَئِجَجَرَف 4

 يداوم ينلمو ُتْلَلَن ىّتح ٌعلاصب؛ تن فيك : ّلئاق ُتبجأف 1

 حوتفم

 اًدهضُتو ٌااضُت نأ َكِناعنمت دق ٍمُلَحم ّدنع فورعملاب ٍنايَدَي -1
 اًدانمعير ىّروهاًحرظطُمكادُهِب اًَذِخَكَباجأٌنَمدعْسأ ناكام ١



 -ينوو كلام نبا ةيفلأ حرش

 اًًوجسواَمْكْرْرَعِلاوَرَخ اهتيدح ٌتعمس امكنوعمسي ول -4

 روسكم /حرسنم

 ٍدسألاةهبججو مار نبب هل ُتْقِرَأ اًضراع ىأر نم اب -م5

 روسكم/فيفخ

 ٍديدش رهدل ينتِيلخ َتنأ يسفن َقُبَئَش ايو يأ ّنبا اي "9
 ٍدايدزا يف مهُوُتُ سانأل يسوق لاثم ال ايو يموقل اي 407

 نكاس/ براقتم

 ذلِجلاَتْيَمْداتنثواعُش ثمر ْنَّميف َكداؤف كمر 64١

 مارس

 مومضم / ليوط

 انذدعب لاح دقف هاي ناك ّنِثل

 ىلبلا ىلع يم راداي يملسا ايالأ ٠-

 ىتفلا هموق يف داس ملحو ٍلذبب -ا/"
 ايزأ تدعم اهرن وت ىلإ كنان

 دقت ملُب رحلاو ٌبعرلا ٌتلِلُت يلع
 هنأك ريسأ يف لمجأو نسحأف -4

 ةضفن كاركذل ينورعتل ينإو ع
 اًمُويدأ تبن ينيع ُثَقِرَأ الأ ٠7"

 هّنباقرس تيم مهنم تام اذإ --7

 هنأك ْنأ اذإ ىتح هتلهمأف -44*

 نلعب ٌرْسع وذه اًبالك َّنإو -4

 ٌرِيغَتي دق ناسنإلاو دهملا نع

 ٌرطقلاِكئاعرجب ًالهنُم لازالو

 ريسيٌَكيلمهُهاَيإ كثوكو
 ٌرفصت يهر اهتقراف اهلثم مكو
 ٌرُْمَسلاو ضيبلا َلَمْعَتسُت ملو ءاهاظل

 رِسأ كاّيإك ٌرِبأب ملو .فيعض
 رطقلا ُهَلْنِب ررفصعلا ىيضفتنا امك

 امري ضي ال نأ رحخأ ٌرُدع َراذج

 ٌرماغ ءاملا هل يف دي يطاعم

 رْشعلااهلئابق نم ٌءيرب ٌتنأو



 ي2-
 تدعابت تابزلا زاد نإ - قتحتلا | -915

 كلام نبا ةيفلأ حرش

 رئاط َكَبلق نأ - لسح ٌتبْنا وأ

 روسكم

 انهوِجو تفرع نأ امل كتيأر -5

 اًهْحْدَق ُتْرداب حبّصلا َلْبِبُق رانو

 ان ا

 اَهَقْلي ةبئملا قلي ْنإ كلذف <”

 ررمع نع سيق اي ٌسفنلا تبطو تددص

 رفاسملل اهثدقرأ دق ٍرانلا اَيَح

 اهرودص انيتم سيفلا دبع لئالغ

 نكاس

 ْرَصُحلاَو عوجلا هليل ٍلاَم نب فيرط هرانْوَض ىلإ اوُشْعَت هن ىتغل امعنل ك1

 حوتفم

 هِيباوَناورم لثم اًئباو بأ الف ١-

 ٍةَلِذ ئداب وهو ٌفْوَع داع انب -4
 يبيك اهينم انا ناناوو د«

 ًالئاق يناعدذإ اًماصع ٌتبجأ +8

 ىصحلاو ناروُرُملاولا اًذجسم مل "1

 اًهبامأو اهفلخ نم ىصخلا ناك +5

 ٍهِمرَق ضارعأب زاكي مل كب ْنَمَْف -4
 ٍةلِلو موي َنيب اًنالث ٌتفاطف -6

 ارزأتو ىدترادجملابومه اذإ

 ارصن الو ًءالو مِدِعِي ملف مكبدل

 اًرُذبلا هبشُت امهنم ىرخأو الاله

 اًريصتنرارِصنتسُماذّبحا الأ

 ارّمْمأو ىرثأ نيب ام ؟ُهّصْبِت ْمُكل

 سعا كدت انين حر ةللاجت ذ1

 ارأثال باص تارلا برو يلإن

 اًراججتر فِيضت نأ ريكتلا ناكو

 مومضم /طيسب

 اًنّتراج ٍتنك ام اذإ يلابن امو -84

 مُهكلم هللا ةاعأ دق اوحبصأف -4

 ٌةدحاو ٌنكنم ُهَرغ أرما ْنِإ -4

 ٍرابَو ىلع رمد رمو -6

 ذاع يف هلا نرزأا هي ألا

 ركب يلتم اهذإو يبرق شذا
 ٌرورغملايندلا يف كدعبو يدعب



 كللام نبا ةيفلأ حرش

 هلّقعأ مئاكيبلس ملتفو ينإ -

2 
 نسا تاع نخل نرش وتلا

 روستنكس#

 ُتنسمض دن باومألا ثراولا ثعابلاب ١"

 يبسن اهب انورعمًةراد نبا انأ 4

 اًرَدَقَدل تناك وأ ةنالخلا ءاج "5

 يللا نيف وس تروم زلال
 ارُرَدُفْنِإةوقلانأب ًالوسر تسد -

 ٌةيداع ناسف الأ ناعِط الأ -

 ٍريراهدلا رهد يف ُضرألا مهايإ

 راع نم سانللايةرادب لهو

 ٍرَدَن ىلع ىسرم هير ىتأامك

 ٍراجلاب نوفوي ْمل ِءافيلَّصلا َموُي
 ٍرِيعْوُت ٌتاذ اًرودص اوُفْشَي َكيلع

 حوتفم

 اًرِصَتَفُم راجنلا ينب ٌديز ٌديزاي هبُشاعياّيارمهلدهأديزاي 44
 ارماني[ ماي ةبف تنوفو# -1فرظتمان اميظف ايأ تلي د14

 روسكم/رفاو

 حوتفم

 هنمٌنمأبانؤابآامف -78

 فجرت نيّدرف ينقلت ام ىتم -

 هي دبا ةسالا الك ةعتوتالال#

 اروجحلا اردهم دق ٍءاللاامبيلع

 از انلعشنس و تا يلا تتاوز

 اره: ذل يله ادعي اوكف انف

 روسكم /لماك

 ًالقاسعو اًومكأ كتينج دقلو -4

 اًههساق ةفاقشلاو ةعرز تكن 241

 ّنسماو ريضت هن اال اًرومأ رح ا

 راعشالا بئارغ ىلإ يدهُي

 ٍرادقألا َنِموِيِجنُم سيلام



 للام نبأ ةيفلأ حرش يزود

 يراشمي ىلع ثبلح دف ًءاعدف ٍةلاخو ريرج اي كل ومع مك -4

 حوتفم

 ةرافعانئزشتلِتناب ةراج ٍتنأامائنراجاي 5

 روسكم /لمر

 يراصتعا ءاملاب ٍناَّصفلاك تنك قرش يفلح ٍءاملا ريغب ْؤل -48

 نكاس

 زرسلاب ىَمَمُيدق رادمسر ُهَججاه نأ ىلع ٌقحلا كني مل 0

 زال ترد درا رسما ٠ ون كيبل نكشزريعار قد

 روسكم / عيرس

 رئاكللةرزعلااسلإو ئصح ممهنم رثكألاب تسلو -4

 مومضم / براقتم

 اًهَراغاًبِوْوَدُحُه ضرألاّيم ةنوُدْمكو انانِس مون ١-٠

 روسفساسو

 رِصْنِِخ نم يتمألاى دل ببنت اًسناج اَهِيَنِرُم نبا ٌنأك -4

 ٍرَّوْسِم يَذَي يِبْلَف ىَّبلف اًرَّولِم يئَباناَمِل ُتوعَذ -6

 حوتفم

 ران ليللاب دوت ٍراسنو أرما َنيِبسحت ئرما َلُكأ ١-

 ةَرشاعلا تناك لسئاو يفو ًةعست رض يف ٌعئاقو -

 نكاس

 رسست ٌموسيو ءاسستسل مويو انلمويوانيلعمويف -57



 مومضم /فيفخ

 ٌراَرَصلا ٌمماسملايوطي نيح اهارُد ٌقوف ءارّملاك اًدبأ -

 ٌرهِملاَنُهنيب ٌجيجانغلاو ُمُهين لّبؤملا لماجلا امّبَر 64
 يل

 حوتفم

 اًراقو ٌثيستكاو يلتف ْثّدمن يبيش حالدق يب ترَصب 1١-

 نسيسلا

 روسكم / ليوط

 سبحا سبحا َنوقجاللا ِلاتأ ِكاتأ يتلُمَبب ٌةاجنلا َنبأ ىلإ ّنيأن -57

 روسسكم /رشاو

 يسِياَرِهلا َنوُدٌرجاز يديمعو امج اًبوهرَم ُتيللا ينإف -2

 سرفلاٌسْنْوَق فيبسلاب َكَبْرض اَهُقراط َمومُهلا ٌكنع برضا 4١-

 روسكم/لماك

 سلجلاو باتتالاو لحل رلاو سْنَملا ٌرماضلا اذ اي حاص اي -" 01

 روسكم /جزه

 يفنمهلاحرت يفو اًَدَعِْيبح راب اَوَداَنُف 07

 ءاسافلا

 روسكم /براقتم

 طباضفلاركذلاب حريب ٍِفِلْئَم يف ريسلاو انأامف -ا١



 كلام نبأ ةيفلأ حرش يك

 ن يعن

 مومضم / ليوط

 يقّتبو ِهْيَسْلُفُم ىدخإب ماني 0

 امتنأ يدهعب فاو ام ّيليلخ -65

 ٌتماش ناننص ُسانلا ناك تم اذإ 4

 اوكشوأل ٌبارتلا ٌسانلا لبس ولو -4

 انبسحي موقلا ضعبوةانألا انم 4

 امّنم شيعلاب نيفلإ الف رعت -
 ٌةليِبق ٌريخ سانلا يأ لِي اذإ -

 ةعافش ٌكنم نوجري ْمُهَنأل -4

 امنإف ٌرضف عفنت مل تنأ اذإ 06

 اًبّصلا ىلع ٌببشملا ٌتبناع نيح ىلع ١-

 امثإف ٌرضف غفنت مل تنأ اذإ 4١

 ةعافشب تلسرأ ئديل ُتبْنَو 2

 ٌمِجاه ٌناَظْفَي وهن يداعألا ىرخأب

 مطاقأ نم ىلع يد انوعف متلاذإ
 ميسا كك ينوون اع
 تو ولم نأ انام" لدكااذز
 عرس انئاطبإيفرءاطب ان

 عباقت نونملاداّرْوْل نكلو

 عباصالا فكالاب بيلُك ثراشأ

 ٌمناش نويبنلا الإ ئكي مل اذإ

 ٌمفنيو رضي اميك ىئفلا ىَجَرُي
 ٌعْزاو ٌبيشلار حضن انك تِلَقَو

 تكي ماج سيلا

 روسكم

 عيسفسشسب هنأت مل هلام ىسلإ ٍهِعينص يف هيأت ْنِإ ىّتف كاذو -م1

 حوتفم

 ٌةفْلَخ هللاب لاق يندق لاق اذإ ٠"

 امظلا ىلع ًالْجَس ماحرألا ووذ اهاقس -4

 اًحنام تحبصأ سانلا لكأ تلاقف -7

 اًمدعب لطلا ضمنت هبلع نم تدع -8

 متدعاب كَسفنو اّيَر ىلإ تندح -5

 مما كنتانإة:ينعوشنتل

 اًمظفت نا اهفانعأ ُتبَرَك دقو

 اقردشتو دفن نان امك كن ابيع

 اًمفرتف ىوتسا سمشلا بجاح ثأر

 انعم انهم ايش اننر نصف كَراَز



 -ي0 كلام نبا ةيفلأ حرش

 اًمَمسِي برضلا نع لكنأ ملف ُثزرك يننأ ةريغملا ىلوأ تملع دقل -41

 اَمَسِمَتةرازِفهدمًاَشتامهمو مكلوع ُةرازِف ُهنم أّشن امهم -0

 انقدختتو يشن نا اهيك كتنانيسلا كيان كفسصا شالا زكا كلاقن 5

 اَمْنَقُملا َيِمَكلا الول ىَرطْوَض ينب ْمُكِدِجَم ل ففأ ٍبِنلا ٌرْثَغ َنْدُمَت -41

 مهم / طييسمب

 ُمِيِضلاٌمهلكأانمل يمرقنإف رُمْناَوَتنأًامأةشارحُح ابأ -4*

 روسكم

 عدت ملو وجهت مل َناَبْز وجه نم ازذتعم ٌتنج مث َناَبَرز توجه -١ا/

 حوتفم

 اًمفنلاوٌمرزحلا الإ ٌةَمادق اَبأ ْمُهُبِراَجَت ثداز امف ُهوِبرَجو -0

 اًميسم ُنَمك ءارامف كوُشّدح دق اَنَرِصْبَْف اوثدت الأ ءاركلا نبا اي - 107

 روسيكم /رفاو

 عاكلُهُثتدِبعئٍتيبىلإ يرأعئ فوط امُفرطَأ 0١

 ءاطقنلا ينال هلل ايف .ينرجعزات /اشزلا ضنتكت 4

 حوتفم

 اًتاتّرلاةثملاٌكئاطعّدعبو يئعٍشوملاٌرّدعب اًرفُكأ -8

 انور هان رتب يقلل ةويتتع رشب يركبلا ِكراتلا نبا انأ "ه١

 روسكم/لماك

 عيضمم ٌريغ ِتاَرَّبسلا يف ربصلاو ٌةَدُهَُكلمأ تلو ءاتشلاَمهَد 6

 حوتفم

 امفا ةةاحسلا تل[ ديب لنيك ”اذاؤحأ نوكي ان لئاقكَفدصد1



0 
 كلام نبأ ةيفلأ حرش

 مومضم /لمر

 ُحَرْذِملاكانفاهنمٌدلوُهل ًةَّيلظنح هتحت ٌّيلهاب اذإ -75

 نكاس

 ٌممطلا هوس نع ٌسفنألااوسباح هب ّنَضامب ٌميماسمو -8

 روسكم / عيرس

 عقارلا ولع نرخلاَعسْلا هَل الوَموِيلاّب سل ال 8

 هذ هلل

 مومضم / لبوط

 ٌفراع انأ ىَّنِم ىفاو نم لك امو ىئِم نم َلزانملا اهنّرعت اولاقو -4

 ُفلاوملاٍو يلع اًموي ثفطع امف ًةبارق ىلؤم لك ىدان لبق نمو -4

 ثرعأ يه يتلاب الإ ٌطنيف اَئْبِدَن يف مئات امم عاق امو 0

 حوتضم

 فِنَد اًمئاه اهب يبلق ثكرت دفل اهييدح يو مْنْعاذّبح الاد

 روسكم / طيسب

 ٍفيرايصلا ْداَمْنَت مهاردلا َيْفَن ةرجاه لك ين ىصحلا اهادب يفلت

 روسيكم /رشاو

 فرتتشلا سيل نيه نلإ ثنعأ ١ نفيها تقر ونايف لجلال 5
 روسكم/لماك

 انيك ةيشف نكن لشق و ءاذَمأ تباثب رسنباف ملم نفق نم -5



 -ي كلام نبا ةيفلا حرش

 حجوتفم

 انوُشحَمٌفكراَرجُجبرمَلانأف اًنَرْحَتُمولاِجرِلُهْبْمْعَب

 افسلابوكحُي سيل ٌةيشٌرخص نماهبر -4

 روسكم /براقنم

 ٍفطععسمل قري ٌسِيلف ٌةلاوري مؤللانمهيلع -47

 م2 ه. ء«
 ر */١-

 مومضم / حرسنم

 طن انلارونمُهِهيتأب الةّريشعلا َةَروَع وظفاحلا -48

 هفاحفلا

 مومضم / ليوط

 ٌئيلط نيلمسحتاذهو تنمأ ةرامإ ِكيلع داّبعلام .سدع -6

 ُىَلْمَس ُماديب َمويلا َكْنَربخُن لهو ٌقطنيف ةاوُقلا َمِئّرلا ٍلأست ْملأ 75

 روسخكم

 يقراش لك ُهؤوِض ىفخأ ِكاَّيَحُم اَدَبُذٌمف ءاضأ دق مجنو انيرس -14
 ٍقْبْنُم ريغ ضارمألا نم لخنك مِهُلومُم ليلب تلا نأب شد حو ١-

 ٍقِلْزن ضرألا ىرتسُم يف اهتيُْيَف ةئيمطم ُهّلِجِر ْمُدَقُي ال نمو 8
 حوتفم

 اًقلْزاداسعا ٍدمرأ م! ليل ُدباكأ اَمّنأت اًقيرب ٍدجن نم ُتْنِش ْنِإأ -7

 مومضم / طيسب

 ربط مءاْلَزْمُهئَأو الحف ٌعُهلحفٌل حفلا سئب نويبلغتلاو 4



 2 كلام نبأ ةيفلأ حرش
 روسكم/رفاو

 يناقش يف انيِقبامةلاْغُب متلأوانأاوملعاف الإو ١

 موصضم / لم اك

 قنحملا ظيغُملاوهو ىتفلاّنم امترو ٌتنئم ول ُكَّرِض ناك ام -لال

 روسكم

 يقتسُملا شاشرلا نم ٍناوُحقألاك اَئِهْوَم ةّبنن اذإ ٌميجضلا يلوُت 8

 مومضم / حرسنم

 اهُفِفاوُيهتاّرِغ ضعب يف هتينم نمرف نم كوي ٠

 روسكم/فيفخ

 ٌيِجحُمِدِبع لكل ٌرع ل ابلاو ٍةلالفلا رّرُذ اًرهق َْنِإ -7“18
 ينالشلا موي بيبحلا ٌباتِع ب بَصلا يدل ذل امو ينْئَبَئاع ٠١"

 يفاوألا كنتو دتلاّيدعايب ٌُتلاقو ّىلإ اًمَردَص ٌتبرض 0

 تكاسسكلا

 حوتفم / براقتم

 اكولممتنأكيلاعص ٌُنْشنو ًةلاعانلأاانْريَمُث 4

 اكِلامْههسشهرأو توجن ْمُهَريِفاَظأ ثيشحخ املف

 مالعلا

 مومضم / ل يوط

 لفاز يلام ال ميم لسكر. .لطانلا الخ ام يش لك الا حا

 لطابر لالض مأ ىضفميف ٌبحنأ لواحُي اذام ءرملا نالأست الأ 5



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 لعاف انأ امدجملا ليبس يف الأ -
 ترب ريسنلا كيال لهاجر ايف 75
 ُمُهَنعو ان سانلا ٍتلهج نإ يلس -4
 نأ ملوازلا ىلإ يدبألا تدم نإو -
 ىّلبلا ريغ دق ٍرادلا عْبرب ٌتفقو 4
 امدعب رْدُكلا اطفلا يرآسأ ُبرشتو -7
 اَهِجاَرَمِب ْمُكَنع اهرلتقا تلتف -4
 اهيائسراهيحل نم اهّئمعط أف -7 07
 انَلْبَق كلِدلاو نِيْؤأ كل لهف -ا”ا*
 اًهَنيَحْلَت اهب اًيْلْعلا ةراجلا الف 6

 ُتِرأ ملف ديرأ ىّنح يخأ يناعد -4
 اهءامد ٌجُمَت ىلتقلا تلازامف 5

 - هلفر
 لئانو ٌمرحو مادقإو ٌفافَع
 ٌلَوَعُملاكيلع الإ لهو مهيلع
 ٌلوهجو ٌملاعًءاوس سيلف

 لجمأ موقلا ٌُمْشِجْأْدإمهلجعأب
 لطاوهلا ٌُتايراسلاو اهّنراعم
 رَصْلَِصَتَت اهؤاتعأ ابرق تَرَ

 ةّدجاع ناك امريخلا ٌريخو ٌءاوُش

 مهمه راضعلا ةآلرآ خير
 ُلُوَحُم حان نإ اهيف ُفيفلا الو
 لمأي ناك امب هينبع تررقأو
 لكشأ ًةلجد هام ىّنح ًةلجوب

 روسي

 ىلالا ىلع نومشلتسب ىلالا يلبقو 4
 ٍةكارأ ٍدوعب ُكلتست مل يه اذإ --6

 ٌمِضرُمو ُتفرظ دق ىلبُح كلمن 4
 ةلودس ىخرأ رحبلا جومك لبلو 6

 اهتانُكُو يف ريطلاو يدتغأ دقو -4

 منب موي ينئافام ىلع ٌُتمدن -

 ُْتعْجَر نِيخْرَف ءابطخ ٌدقاف اذإ 0
 تدك رع موقلا دعا لنا ةسنالا#
 ِهِلْبو نينارع يف اًريبث نأك -"010

 لجسإ هرم هب ثكاتساف َلُخُنُن
 ٍلَيْغُم ٌمئامت يذ نع اهئيهلأن

 لكيبهٍدبارألا ديف ورجلنمب
 ليازسلا ةيبلخلا يف سيات ثركذ يلبوص نيريي الأ انرشتخح ايف
 ناتج نيالا مديل زا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يد

 لججرملا ٍقيِنَفلا لئثم ميلتسٌُمب ىفولا خراص ىلإ يب ودمت ءاهرشو -

 حوتفم

 هَلعفَأ تدك ام دعب ىسفن ٌتهنهَتو ٍدحاو ًةَساِبُح اهّلْبِم َرأ ملف -14

 مومضم / طيبسب

 اًكيَمولو يب رذّرهدلا نمأيال-47

 جرد زجرب نعل ةركلا نإ د37

 اومِيَعدقدنهلا فويسك هتف يف ١١-
 اهثّدوم وثدت نأ لمآو وجرأ -4

 طلطش ورذ ىهني نلو نوهتلتأ -*4

 مهب الع نأ امل بكرلل ٌتلقف -730

 اًهُكِلاس ُناظقَبلا ٌةَرْمُتلا ٌكلاسلا 1١

 اًهنِهوُيِل اًموي ًةرخص حطانك -1

 !ىرهلا يف يرذاع 1 الأ 4

 ةلفاون ىجرُت نم ريخ اي لضف اي -1
 اهّركشأف يل ثناك ٌةّيحتلا تيل 84

 مدع ىلع ًالضف ْمُهَنم ينلان مك 7

 لبجلاو لهسلا اهنع قاض ُهَدونج

 يوب زاصجتا ردبعم ولر

 لِمَشْنَي و ىّفحي نم لك ُكِلاه نأ
 ليوننت ِكنمانيدلل ُلاخإ امو
 ٌلُثُملاَو ُتيِزلا هيف بهذي نعطلاك
 ٍلَبُق ٌةرظناّيَبُحلا نيمي نع نم
 ٌُلْضُملا ٌلعيخلا اهيلع ٍكوُنُهلا يشم
 لِعَّولا ُهَنرَق ىَمْئا, اهْرِضَي ملف
 لزاعتلا مهاستلا ةجخالو

 لمالا كنورعم يف كنم يل َمظَعدف

 لجراب تيحح لَمج ايناكم

 ليتم راتقإلا رم ٌداكأ الإ

 روسكم

 هئموكح ىضْرَتلا مكحلاب ٌتنأ اها م4

 ٌةلسابءاوأج الو تاغباس الح

 انءاروٌرجت يشمأ اهب ُتجرخخ -7

 اهّبايث مونل تضل دقو بلجن ١

 ٍلدجلاو ييأرلا يذالو ليصالا الو

 ٍلاجأ ءافيتسا ىدل نونملا يقت

 ٍلَجَرُم طري َلايذأ انرُنإ ىلع
 لضفتملا َهَسِبِل الإ رمشسلا ىدل



 -ي) كلام نبا ةيفلأ حرش

 حوتفم

 اليف اذإءيش نم كّراذتعا امف اًبِذَكْنِإاًفحْنإ|ليقامليقدق-١

 المألا اًمداعبإ يف ٌرْذُعلا كسفنل ىرتفاًّيقاب شيع ْمُحلهحاص اي
 الجب را اج ويلع ٌحِشَئ الو الدعوأ راج اًريصن ليلخلل ْنُك 4

 مومضم /ر فاو

 ليزييوأٌبراقي يدوهي اًمري ٌفكب ٌباتكلا ظحُم امك -/

 روس

 يلام ضعبدقنفأو 22 يني لاق ْذإرباج ةينمك - اال

 ٍلاخّدلا صغن ىلع قفشي ملو اهدذي ملو كارعلا اهلسرأ -5

 حوتفم

 الاسلهكسميدمفلاالولف بضع ّلك هنم ٌبعّرلا ُبيِذُي 84

 الازخلا ل زخناو ليللا ىفاجت نيزتإ نعت كفا رونار كالا

 مومضم/لماك

 ٌلوفَغهنع تنأ ريخب يصوثو هَتْئُمِب ٌتسلو ىهنت ىّيس ْنَعأ 4

 ُلامج ليمجلا ُكْرَتٌمهيدلو ةفورعم ٌمهدنع شحاوفلا ُيْنأ ١

 حجوتفم

 البْئِص وا اًكِلام ٌرانا ٌتلهْلَهم مهئيجه عاركلا يف لفرت امل -6

 اليِبُن ليمت نأ ةلاحّرلا ٌمسم يذلاك ةعامجلاو يموق َنامزأ -7

 ىَلتِجُم ّنسحُح ابو قوش ام لوط ايف ُهَتاوُق ٌعيلحلا َنْبُْلْسَي ٌسِناوأ -7

 نكاس/ لمر

 لكَر سكِن الو لبمْرَريف اًمجلُم ةررداغاماًّسراف /١61-



 -َ كلام نبأ ةيفلأ حرش
 ىل + هوَ. خوك لذال كو ىّدم ٌرشللر ريخلل نإ 7

 لفغينميفًالِغاو يناعدو امقئداز الك ناذهبأ -897

 نكاس/ براقتم

 لجألا يمخخاري َرارِفلا لاخي ةءادعأٍةّياكسلا فيعض -5

 روسكم / حرسنم

 الجنامَمعنفءالجنْدإ هبةادلاو َماَيأّ ب جلأ-4

 الِفَناهَمِدأ اًمويو بطق لاةيدرأ لثمك اهارت اًموي "44

 روسكم/ عيرس

 لِقاق ْنِمّيِشخحو دبش لُش مكحامرأ نيب ديهشب اَم -5:

 يلايص ىلع ُنامزلا راج دقل ٍهْوَذ ُتالئو ٍسُملأٌةئالث -7

 روسكم/فيفخ

 لل سمظماباولأي نأ لبق اوداجف نولّمؤي نأ اوملع -7

 ؤيلا كلذ ُهئَنرَهٍدْفَر بر ١"

 هَللط ين ُتفشو راذ مسر -471

 كلارا دلا قزلاقن الون نقش

 لاْنِإف ءاطعلا يفًموللا يعد يؤ 41

 يف ولف لالدلا كّبط نكي نإ -4

 ةللج نمًةايحلا يضقأ تدك

 ليزجلاءاطملاو رشبلاب ْقَل

 ٍلازجإلا يف ٌَميركلا يِرْعي ْمْوَل
 يلاوُحلا نينسلاو رهدلا ٍفلاَس

 حوتفم

 الئر َنفَسَمَن الملا جاعيك ىداهت ٌرْهْرو ثلبئاذإ تلق "14

 مومضم /براقتم

 ريمكأ متنا اع كاسب كلام ينب تيقلام اذإ -4



 كلام نبا ةيفلإ حرش

 اًهيّنذو ُتَفَدوةئْرُم الف -48

 - (كلاذم

 حوتفم

 المئلاٌنوكت كانُهَكْلاو ٌميرُمٌ ديو ٌميِبر كنأب -6

 ميملا

 مومضنم /لبوط
 اهب ىفتشُب ٌةدهش يئناسل ْنِإو -0*

 يتُمَر لكأت ٌفّملا ٌعابض داكو -5

 ِهِسْفنب نيفراملا َلاتق ىلوت -51

 معاس ميلكتب ىليل نم تدور 16١-
 هلأ دلنعتز انالومرصنلو -7

 ًةمامِع ىلع ٌتحضأ ْنإل يرمعل -81

 يبحاص لاق هل ينيَع ُتْلَمَم اذإ 44

 لعن الف ٌقشمد نم انجرخخ ام اذِإ -5

 ٍرذْنُم ٌةَنبا ٌهّيم اممتقرطظ الأ

 مقلع ُهلاهبص نم ىلع ٌرُهر

 مَمْيَي كلذ مريب شاري ديكو

 ُميمحودِهبمهاِملْسأْذفو

 اهمالك يبامفمض الإ ًداز امف

 مراجو هيلع ٌمورججم سانلاامك

 مراكأ موق ٌراصنألاّيِزَردفل

 ُمارغرةعورلاذهَكِيفثمب

 مسِضاَرجلااهيف ماد ام اًدَبأ اهل

 اًهمالك الإ َماَيُثلاَقَرأاَمِو

 روسكم

 اهتطبخل اهلوح اهونب الولو -4

 ًةماسَر ثدبأ ٌءاربلا كن مل ْنإن -84

 اديس نبق امك اذيز قرأ تنكر

 ينّبسو ٌتِبَبَس ْنِإاَفِصن نكلو -14

 تلقت امر ُثْرَنها امك َنْيِشم ١

 ٌمهبرض دعب ابحلا تحن ْمُهْئعطْنو -8

 مثعلتأ ملو روروفصع ةطبخضك

 تي ةهبج ةارهلا ٍتدبأ دقن
 هرانهللاو اًمَملادِبع هنأ اذإ

 مشاهو يفانم نم سمش دبع ونب

 مساونلا حايرلا رماهّيِلاعأ
 تانببعلا ند ثيح يضاوملا ضيبب



 يي كلام نبا ةيفلأ حرش
 متهج ْمآةنج يفْمأ كلانُه ينعيجض مانملا يف ىَمْيلُس ٌتيلف 0١“

 مئاح ٍءاملاب داج امودوجب ىلع اًمِتاح موفلا يف ْنأ ْول ٍةلاح ىلع -ا

 حوتفم

 اذحاو رهدلا دلخأ اذجم نأ ولو -

 ةهراحنْدا ميركلا ًءاروعرفغأو -4

 نر مارا نات رملا اذإ 18

 ُمكُيأو يب سانلا نرلأست الأ 6

 هلاحأ ال ْنْن برحلا يف

 هِلضفب ءازجلاو اًمع هللا ىزج -4

 ليلو موي نارصعلا تبي ْنلو م5

 اًندنم ٌنَميَقت ال لحرا هل لرقأ 4

 ىَرهلاو ّيغلل ذاقني لري ال نمو -0

 مزن ٌمضخيو اني بِرشقي نمو -4

 ذاًرخأ امه -4

 اًمهطْمَرِهدلا ُهّدجم ىقبأ سانلا َنِم

 هاك فلل مك ع مرار

 نك داك ناس وقل مكر

 ايمركأو اًريمخ ناك انيقتلا ام اذإ

 امهاعدفةوبناموي َفاخ اذإ

 اًمركأو !فعأاماًرِيخ ةعيبر

 اًمُميتاماكردُيْنأاَبْلَظ اذإ

 اًمِلسُمِرهجلاو ٌرسلا يف ْنُكَف الإو

 اًمِدان ةمالسلا ٍلوط ىلع ىفليس
 اًمضه الو ماتأ ام اًملظ ّسسخي الو

 نكاس

 مسقم ٍهجرب انئيفاوت اًموبو 9. 41

 ٌرْدَقُم يوحن ِكنم اًناَمَتلا لعل -

 مّلَسلا قراو ىلإ وطعت ٌةيبظ ْنأك

 محّرلِلٍةواسقلاٍدعب ْنم ِكب لِمَ

 مويومتتا / فس دس

 هب شيعي لقفع ىتفلل -8
 ها هم ج مل

 ةمدق هقاس يدسهت ثيح

 مومضم / طبسس

 مهركذأف موق نم ٌبِحاصأ امر -

 اهب ْنُهَلانُه نمو انهو انه -"

 هتباهم نم ىّضْغِيو ًءايح يضغي -

 مُهَيلِإابُخْمَهُديرِيالِإ
 ُمونيه ٍناميألاو لئامشلا َتاذ

 نيس نتيبا] دك دف



 كلام نبا ةيفلأ حرش

 ِهِيَيْؤَرِل ٌقَمُشَأ ْنِإ ثراح َنبا نإ 4

 ُْترِيْث امو مْلَس ىلإ نوحلججت يك -44'
 ناس رو لوا انا نوع

 ةُيبيبش تلو ْنَمل ءارِعرا الأ 0١

 هجّيهو ٍتاضيب ركذت ىّنح -49

 -كتنر
 اورملع دف َنسانلا َنِإف هخِدتُماَوأ

 ُمِرْطَضُم ءاجيهلا ىظلو مكالتق

 ُمرَح الو يلام ٌبئاغ ال ُلوقي

 مرهةدعب ب
 ُمويّْمَمٌنججْدلاو يلم ٌداذُرٌموي
 :تيزاو

 روسدنكسا

 ةفس امب قطني ال دمحلاب نعي نم -5
 مرهلا ّنِم ىَجْنم الأ يرغب تبل اي 4

 مركلاو دجملا لببس نع دي الو

 مدن نم بيشلا دعب شيعلا ىلع له م

 حوتفم

 اماسي نأ اًمزاح أرما ىّهنَي ام مُنظلا َلهأ يغبلا ٍبْقْعُملا يف ٠-
 مومضم /ر فاو

 ١ - ,امهاف امو اهيف ٌميئأت الوٌوفل الف 0

 اًيانشلا ءاَرغ طّرقلا فاين "5

 كلهي سرباق وب ,أ كِلهي ْنإَف - 53في

 ندع تانزس دعت ةعاتو

 روسكم

 مسيسمخسلا ٍءاسسلاسب ضع ءآٌداكأ ًالبق ٌتنكر ُبارشلا َيِل اسف -4

 ماظعلانمغامُدلاٌمآثدب ىّنح سأرلا ّتاذ كوبرض ْمُهَر ١

 ماذسخ ثلاق امَلوقلاّنِإَف اهروفّدصف ماذخ ُتلاق اذإ -4
 خو

 اًمناَمِلْمُكَثرابز ثئاك ْنإو مُكْعم ياوهو ٌمُكنم يشيرو -7



 كلام نبا ةيفلأ حرش يتولد

 اًمالظاومع: تلق نجلا اولاقف ؟متنأنونم تلقن يران اًرتأ 6

 مومضم/لماك

 اهئاهس ٌشيطت ال اًيانملا نإ ينّينم ٌنيتأتل ُتملع دقلو -1

 مولظملاُهَّمَح بمَعُملاٌبلط ةجاهو حاورلاب ٌرِججِهن ىّسح -7

 ُميظع تلعن اذإ كيلع راع ُهّلِثم يَتأتو قُلْ نع هلت ال 4

 روسسكمم

 مايألا كتلوأذعب شيعلاو ىوّللا ةلزنم دعب ٌلزانملا ّمُد -**

 كسل وردا 1: ةيفيسسا دو ْمْئُْمُمةاِيَحلاِب َكَنِإ لوقتأ

 ممِسِلانّرْحختُم ىغولاموي ماجحإلا ىلإ ٌدحأ ْننكرَي ال -8

 تفل نرخبا ىلع تادويرشللا رد كراخ ردا ناي عع هقلرسألا#
 ءاليعألا يترك ين ىنع ُهُْنْمِلَأ سيف لآ نم ٌوميركو -417

 حوتفم/ حرسنم

 هّمِلِس مأومهس مأب يئارو يمري ينلصاوي وذو يليلخ كاذ 4١-

 روسسكم

 يمرتك يزجاحليئاإوالاإ امهتلأس الو ينايطعأ ام - ٠07

 حوتفم / لمر

 اًمئفَئاوِباصافوْيَدِجنُم اًفئاخويوخأ ينباَيِقَل ١

 روسدكم / عيرس

 مّسيِهلابةعذللاك ًءاوعش ةراغامتبراييوام ١

 ش مومضم / فيفخ

 ُمارطيضا بورحلا ىَْظَل نم ْمُكْبِه ري الف نوملعت ُبوملا ٍتآ 1



 2 كلام نبا ةيغلإ حرش
 نوسنلا

 روسكم /ليوط

 يننوختال يئتدهاع «نإف شعت 4٠-

 امتنأو ينإف بط له ئليلخ -7

 ِكلامٍلآنِمميضلاةابأ ٌنبا نأ ١-

 ةَباَبَص ْنِم اهب ام يدبُتف ُنِجَت -
 اًبرادٌتنك نإو يردأ ام ٌكُرْمَمَل

 اهلك سلاجملا يف َكُتقمر دقلو "4

 طبسبب

 تملع دقو اهوناب دجملا ىرُذ يموق -7

 مِهِسرُمُم يلاع ىوشلاو ارحبصأف -الا

 نابحطصي بئذاي نم ّلثم ْنكل
 ٍناِفِئَذ ىوهلا يفاحوبت مل نإو
 نداعملا ًمارك تناك كلام ْنإو
 يناضقُل ىّرهلا الول يذلا يفحأو

 ٍنامثبْمآًرهجلا َنِيَمرعبسب

 ينبحيب نك يعل ثناو اذإن
 مومضم /

 ناس ناكدم ةنلوروستكم

 ٌنيكاسملا يقلُت ىونلا لك نسيلو

 روسكم

 ْتَكِلُم دقو ُهاَيِإ كتبسح يخأ -17
 اًفِنَد ينتربخأ اذإ ِكيلع امو -7
 ؛لعارأو أ اًرسأ ٌبهْرأ فيكو 7

 !هبهاذم ٌتقاض نم ْأَكْرَم َمعنو

 اهّركشي هللا تانسحلا لّمفي ْنَم 4

 نحإلاو ناغضألاب كردص ًءاجرأ

 ينيروزت نأ اًمويةَّبنملا نهر

 ٍتاورم نب رشب ىلإ ُتأكَر دقو

 نالعإو رِس يفوهنّئمعلنو

 ٍنالْثي هلادبع ٌرشلاب ٌرشلاو

 حوتفم

 ؟اًنَعَظاوونمأ ىملس موق نط اقأ 8

 لضوب ُداعَس ُتنؤأ ْذِإ تلق

 !ٍفَرَسالب ًالوذبملاملا اذّبح اي ١

 اَنَطَم نم دع ليج ١ ١ فن ذب نإ

 انهكنبتف يفت ضل ذأ داني اذ

 انالهإو اًرارسإٌرِبلاوجوأ يف



 كلام نبا ةيفلأ حرش يجو

 روسكم /ديدم

 ينعرمهنع : تاما اهَيأ 4

 روسكم/رفاو

 يفارقلامظن هتمّلع مكو -؟

 انحبُت رجح ىلع ناؤلو -5
 ينم ءارعشلا يغتبي اذامو ٠-

 ًالوسر فلح ينب غلبأ الأ -

 يبلف ٍتْمّيَن يتلا اي كلجأ ُنِم 1١"

 ىدنأ نإ َرُممداو يِعدا ٌتُْلَّقَف -4 010

 يناجهةينانلاتاملن

 ريما سلا نانا عربم
 نيعسبرألا د تزواج دقر

 يناجهمكلطخانآامحأ
 ينئعُدولابةليخب ِتنأو

 ِنايسيعاد يداني نأ ٍترسصل

 نكاس

 ُنباصأ دقل ُتبصأ ْنإ يلوقو نباتعلاو َلذاع مولا يلقأ -؟

 حوتفم

 نكلو ٌنِبُجانِبط ْنإاَمف 1

 ٍيؤَل ينب لوقت ًالاهجملا 9

 اًموينزرب ٌتايناغلا ام اذإ -

 اًموي نزرب تايناغلاام اذإ #5

 اتضرعما ةلروز اناياقم

 اًئيلهاجتم م كيبأٌرمعل

 انويعلاو بجاوحلا َنْجْجَرو

 اًنوِبَعلاو بجاوحلا َنِجَجْرَو

 روسكم/لماك

 سيعي بالرما ف ةيدومت
 نكاس

 هنرككف يعش قتلا انهيت تيحاانم مسن كاكا



 - ك2 كلام نبا ةيفلأ حرش
 حوتفم

 انيِفرتعملازن كاذب اًدبأ اَنرخف رغاصألاو رباكألا مكب 54

 نكاس/ل مر

 ْنَنَس ريخ يف َنِيعاسلا ٍنْئَس نع لِدعأ الف ينققو بر -7
 روسدكم / حرسنم

 نييلاجملا تعتضأ ىلعاالإ .:ننحأ ىلع اًيلوتسم رم نإ -

 نهاس

 ناد ل َموْل ُه ل . مه ج نالوؤخ ىح كاف -*1*

 مومضم/فيفخ
 ُيِيبمٌلالض ُةئايسنف تت ٌوَملاركاذلزت الورم ع اص -ا١

 يناوتلا بانتجا ىلع ْنِسِعْم َز الاهل لون نورك يل تالاف

 دانس قباني كيل: ةدم كذب ..لا هيل[ حا أرما كحل امد
 ناوهرةقئافدذعبىلغو ٌرِعلِبلن ليأل اَدِرناي

 نكاس/براقتم

 نميلالهأ ريخ اومعز امك ةلبأ ولو اّسيق ٌتيبلأو 4

 روسكم / جزه

 ناقه يثئ ناسك رصنلا يرش و جرو 06

 ةاونت

 روسكم / ليوط

 يروَمرُمب اهنع تسل انالث ًالاصجخن ةميمنو ٌةَبيغ اًشحفو ٌتعمجب 0



 كلام نبا ةيفلأ حرش ي2-

 حوتفم /رفاو

 ربك اوقبا قلع تيرا اذإ 7#
 حوتفم/لماك

 اهاقلأةلعنت ىّقح َدازلاو ُهَلَحِرَفْفْخُي نك ًةفيحصلا ىّقلأ م4

 ةاسولا

 حوتفم /ليوط
 مهتيأر نورسوم مارك امإو -8*

 اًيناب ضرألا ىله ءيشالفَرعت 4١-

 ىوهلا ٍعاط يف ّبلقلا ٌمولأ ُتببه 4
 ٌةدبرخ ًءاسنلا دار اذإ لاقي "74

 ىرأ الو عابسلا يداو ىملع ُتررم 6

 اكحف هولآٌبكرهبلتنأ

 ىّوه اذ ٌتحبصأ ٌتحبصأ نإ ينارأ 4

 اًمْلِبف تفرع اَمِإ اًبكار ايف "44

 ِهَبوصل َنيَوَعَراَف يفدر نهاعد -42
 انمادقآثحربامف -4

 ايئافك ام مهدنع يذ نم يبسحن

 اًيقاوةهللا ىضق امم رزرالو

 اًيِرْغُم موللاب تنك ينأك جلف
 اتناوتنلا ّيلإ ثداس دق عانص

 اًيداو ملظي ّنيح عابسلا يٍدارك

 اًيراس هللا ينو انما تسلا

 اكداه يبس يمنا نإ أك

 اًيِقالث الا نارجن نم يامادن

 اًيداوصلا ًءامظلا ٍبْوَحلاب ٌتْعَر امك

 اًيئائملااوريزأ ئتح اََتْئالْئانِماَقَم يف

 حوتفم /ر فاو

 اًيَنُثيفةْلُمُصلاِببرضير دعت يف ٌبُكِم يب ٌفّوْطُي 4
 اًيِيئايح نماهرم يفاهلُداَرُي هَناَولٌةايحلا يّبح ىلع ٌتددو -4
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 زسجرلا - با

 ةزسيهلا

 موهضم
 هامهيف سيل بيلقلاَيِْرحَج ةءاَشٌّرلاوّمك يف ىرج اذإ -5

 روسساكم#

 ءاد همالار رت لاو دو لو واجيهلا نع َنْيِجلادْعَقأ ال

 ءاهللاو لَمْسملا يف ْقْلْعَي ءاشيِش نمو رْمَت نم كَل اي 4

 ءاسسبلا

 موسم

 ٌبلاغلا سيل ٌبولغملاٌمرشألاو ٌبلاطلا ُهلإلاو ٌرفملا نيأ -5

 ةيرضامل ينْبَس يزئع ف مُهّبَجَع ٌريثك ٌرهدلاو ُتبجَم
 روسسكسو

 ٌبَصَدجُجوَرِهَفئانئِدعالو بط نِم ىوهلل اندجو ْنِإ ام مم

 نكاس

 تلح فرعي ةيرو ناك

 ءاسستنا

 مومضم

 ُتِيرتشاف َعوباًبابش تيل تيل اًئبش ٌمفني لهو تيل -4

 روسينكس

 اهِتاَرْفَرز نم سفنلا ٌميرتستف -8



 فللام نبا ةيفلأ حرش يعم

 حوتفم
 هَتسِح نمورشع ينامث ٌتنب ةتوُقشو وئانع نِيَقْلُم -4 «٠

 مسيجلا

 روس نيمكس#

 جلاحملا َظُملا ُكْرَف عاقلاب جِانكلا ٍلْبْئَّسلا ٌبَح َنْكُرْفَي -"*

 جراد را ابسح دف ٌيبص نأ عهارجللا ريففا سسك امك

 ءاصشلا

 حوتفم

 اسير سنف َنامِيلُس ىلإ اًحيسف اًفَنََم يريس ٌقان اي ١

 هأ ثنأ

 روسسكسم

 ْيِجّرلا ٌشيعلاُهّشيعف هجري ْنَم !يخّسلا يرثُملا اًوُجْرَم ذبح اي ١

 لادسلا

 موسم

 ُديزَمهَلامابحَُرَِمَملاو ٌدورَبلاو ُنوُخَّسلا ُهبِجعُي -7

 روسكم

 ٍدحلُملاحيحشلاب ٌمامإلا سيل يدق ِنْيَبْيَبُحلا رضن ني َيِبْذَف ١-

 حوتفم

 ىدهرذالإّيملااذىَمَشالو اَدِّيَس الإ ءايلعلاب َنْعُي مل -1



 2 كلام نبا ةيفلأ حرش
 هأو لا

 روسكم

 رئاجو اَهِقْوْسينُدِصفي راب بضمب اهِيْشَعُي تاب 0

 يرهاثهارأو يماظعانح رواوعلاب نيئيعلا لخكو -7

 حوت

 َرَمَكناتئمرِيعلك يف ْةَرْرْنَخ ٍريِمَح نِم اًرْيَغ ُبعلأ -4 47

 نكاس

 رِصتنيويرصاناونلوكت نمو ُْرِفظ مكيف ٍةبغرل ْمُكْمَأ ْنَم 0

 ٌرَشِبلا ىّمرأ نم ناك مكب ثداج ٌرَتَولاَةديدش ءادبك ٌريغو ١"

 ربد الو بقل نماهسمام رمع صفح وبأ هللاب مسقأ "48

 زكتبأْنكلرَليللاٌجلأال رهن ينئإفاًيِلْيل ُكَيْنَم ١

 نسيسلا

 مومستس#

 سيِصلا الاوٌريِفاَمَبلاَاْلِإ ٌسِيلنااهب سيل ٍةَدلبو ١-
 سوركاهذخأييلبإأ ٌسعقف يلم ٌنيأو اًسَمْففاو ح١٠

 روسي

 يسيل ٌماركلاٌُموقلاَب هَّدْذإ سّيطلا ديدمك يمرق ٌُثددع -

١ 



 كلام نبا ةيفلأ حرش يح

 ذاسفلا

 حوتفم

 اَصْقْوَت يِبِيْشِينوكتدقف اًصقرييشمناكامْمآٌرهداي-”الا

 ةاطسشلا

 روسكم

 يضارب الو نابسبفغفيب تسل ضارتعا يذ ايعس ال تلبقأ -07

 ءاسللا

 نك نتن

 طق ّبئذلا تيأر له ٍنْذَمِب اوؤاج ظلتمخاو ٌمالظلا ّنج اذإ ىَّشح

 نسيعلا

 مومضم

 ٌعرصُق كوخأ غرصي نإ كَل مرفأ اي سباح نب ٌعرفأ اي -8ا١

 روسكم

 يعمسم باجح موللا قرخي ال يعججهاو يمرلتال اًمع ًةنبا اي 5

 حونفم

 اًعمال باهشلاك ءيضياًمجن اًملاط ٍليِهُس ُتيح يرث امأ -7

 اًممال باهشلاك ءيفياّمجن اًملاط ليهُس ُتبح ىرَت امأ -؟0/

 اًمتكا ًالوح ٌءافلَّذلا ينلمحت نضر اليف كنف ينساب

 انهسجا نتكبا رهدلا ةللظاذإ -انكرإ يفهلتت تيمقباازإ



 يح كلام نبا ةيفلأ حرش

 هطسطلا

 روسكم

 ٍِفالحئلاعمًلاونأَك لوف ٍفانُقُنلا ٍفَئْقْنلا يف ينّئْمَحْتأ "87

 تفاقئا

 روس

 قئاس ريغب ّنَّضهني ٍتارذ يقباوس ينْثِئا نم اهئمَمج -:4

 جوتفم

 قنينقلا قرشلا نس قذت كو اًقُئَرُملا لكأت مل ةيراج -9

 نكاس

 ددطت ثييفع ززوسمتلا اذإ .قكحيحالو نهنئ ر الردخإت

 فلعلا

 موهضم

 كاشئ الو كلوشلاظبتخت اح ْدِإ نيلول ىلع ٌتَكرُح -4

 روسكم

 ِكل لا هو بارد د + ُءّْمل كلاه ٍنَفَياًنيرق سئب -*6

 حوتفم

 ائكاسعو كلم اًَتبأاب اكانأانأدق يتنبالوقت -4

 اًّكنودمحي نمانلا ُتيأر يلنإ اكنوُد يولد ٌحتاملا اهّيأ اي -4



 كلام نبا ةيفلأ حرش 5

 ماللا

 مهمضم

 ردك لامست حاد ٠ لكتب همام ةردكت كنا د
 ٠ 1 .مرالاو 4 2 نك :سراالا“ -لسعتالا فضيت ننال اه داق

 اند يت نة بح ع ف اهّلعثم اًران َرُيملانّرانو 8

 هلع نم ىكضاو تيقن نم ضتزأ ":ةللشأ اليل ءوَبتَر اي د1

 روسكم

 ليل ظ ورابيبسنجب ادغ يليقت ْنأ ىَّرحأ يِجْوَرَت -4
 لق نع ان ُةكِسمأٍةَجْل يف ٍلّتقُثملو بيشلا عفادت -

 يلِمُي بهار ينك ْيَعضرم ٌلَكْلكلا ىلم اهارُهَم َنأك -
 حوتفم

 ال ظا حالإّر يه كالو4 5 الئالح الو العب ىرت الو 57

 نكاس

 لنجألا لبق نم ءابرايةارفع  ٌلسأَكاَيإ هاَبراي ءٌبراي ١-

 مهمآ

 مهفستم

 همرْهجو هناّثك ىرتشي اال همت جاجففلا لثم ٍدَلِب لب -14*

 روسكم

 ْمَهْئُملاِوَرِبلاك نع نكحضي مج جاعنك ٌتالث ضيب -5

 ماجاللاب نا اهعحشحرتا ءانصن ابأ َنْوْدْرِب نأك -47

 بيتر بشع ساو ةكب مَنبِب مل اهيون يف ام تل ول 68



 2- كلام نبا ةيفلأ حرش
 يبسلاٍقْرَو نِمةكم اًنِطاوُق ميرلا ريغ تيبلا تانطاقلا -6

 حوتفم
 اًمئاد اًعِلُم ٍلذعلا يف ٌترثكأ -9*

 امياورلا :ّصلقلا لوقت يدم دا

 اًماجمأ اًبّصَع ىقلت نآلا 1

 اًمئانمناًمئانْم 0“

 املأ ثدح ام اذإ ينإ 5

 اَملْعَي ملام لهاجلا ُهبَّسحَي -4

 امئاض ثيَشف ينإ نرفع اال
 اًمساقومساقفٌمأًّرلمحب

 اناةبقلاز راع نما يتكف

 اتحتادت ديد ثكحتتتتاو

 امهللاايمهللااي :لرقأ

 امركؤينأل لهأهنإف 0١-

 نكاس

 ُملظامنُهَبآْةِباشِي نَمو ُْمركلا ين ّيِدَم ىدتقا هبأب -

 نونا

 روسكم

 ينطب َتاَلمدق اًَدْيَرُر الهم ينطق لافر ٌضوحلا ًالثما -؟

 حوتفم
 انانيعلاو فنألاةنم ٌفرصأ ١-

 اًنيطف الجر ٌتنكو تلاق -

 اًناّسح اهب ٌتثياد ٌتنُك دن -*

 انيِدبوبو هلإلامساب -6

 انايبظ اهبشأ نيرخنمرو
 اًّنيئارسإ هللا ّرمعل اذه

 اًنايللاو سالنإلاةفاخم

 انيِقش هريغ اندبعولر

 انِهه يعور ابرادذبَحنف



 كسا د كلام ندا ةيفلا حرش
 نكاست

 نوفك تاذتسشت انهيناتسالاكو. ”ناكز [حتفارحت ىنديس 65

 ْنإو تلاقاًبرمُماًَريقف ناك َنِإوىَمْلَس ايْمَملا ثاني ثلاق ١-

 داشلا

 حوتفم

 اهاتياغدجملايىنافلبدقا ها ٍبأا ,اوءاهأ1 بأَنِإ-ه

 اهانبعًةلاّمهُتَبَش ىّمح اًةرابًءامو اَئُْبِت اهُسفْلعو -4

 ايلا

 روسي

 ٌيلطملاَرْيَخ ْنِمْل كاياطم نأ ٌيِلَملا هللاب ٌبفلح نكت ملأ -4

 ٌيبلصلاِكِلاَيْوبأ ينأ َنلعلاٌبرب يفلحت وأ ١-

 ٌيضرملابتتنأام هلْدلافق نيِفاتايِ ل له اهلّلاق -78*

 حوت

 اًيقابدسحأنمىرتامو اًيفاو ىّمح ٍترم نم محام 4
 اًيبصةداض يزتئامك اًيِزْئَئاهرْلَد يْزَنُث يهن “5
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 -ينود كلام نبا ةيفلأ حرش

 بتكلا سرهف
 فمك 105 1 للالال ىلثل لدخ كاغ لام ق4 ةيفلألا

 ال4 تل فلا 1

 ا ا وطمس عونا اا م والا تنافر مبا خت ليهستلا

 ةيفلألا 5 ةصالخلا

 ؟قو نكالف كقول كنق فاك هين سس ءااوزاوم وا اعل ةدمعلا

 0 ]ا ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت

 نيب ةضفمل دقي للا ل ال ا مظانلا نبا حرش

 مظانلا نبا حرش د هدلو حرش , هنيا حرش

 يو بطعم مو وحلا وشم ارسل دو مو علا :دمحأ دسم





 - ينو كلام نبا ةيفلأ حرش

 تاعامجلاو لئابقلا سرهف
 ءالاؤ هؤأل لذأ لذتك لمع لكمذقك كلذح ق3ك68 1685.. : نويرصبلا

 فرخ

 نويرصبلا « ةيرصبلا
 ركل للا فكك للا لك لقتل نويراجتلا
 كلحآ كأول لكمال ىذه الم كزغ كك لله“ ك4 7.. : نريفركلا

 تكآا ,كالال فقال فرامل ,قل5 نال ضاا 55 قأذاك "1

 الا م"

 1 1 انوا او اسوس ماو دات افنجس ويو 331311 جل تحل :دايز ونب

 "04 لغم قع ونب

 ة 1 وكمل هك حن دك تكيس فسح تل انا جا نا ب وان طسشجم : ةبينف اولب

 نضال < اجلا سم امان راك اعدت م طساو لأبو وبل جدلا قم قط جاو :ريشف ولب

 ا بهل ونب

 0000071 0 00 01111 ناورم ونب

 هذال ا ا مشاه ونب

 الكأل ىثككأ كأاأ كلكذ الكأأ ل15 لفك ل4 ميمت

 1 تسال ل دن او وت ا انقسم زينل سا حتما :نالوخ

 401 6١ ميلس

 ١١ ةبض

 ءيط -<نويئاطلا ١ يئاط

 ه”8غ 4 ءيط

 هك١ "م4 : سعقف



 كلام نبأ ةيفلأ حرش 257

 رخل فل : نسف

 را انو يلطف وامل بيلك

 هما .١4؟ للد4 غ4 ليذه

 قل مس ل :نادمه
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 - يكد كلام نبا ةيفلأ حرش

 'ّء

 مالعأالا

 غ٠ 44 بلاط يبأ نبا

 و وسوخم للا طاطا طش رعاة داإخاب يبارعألا نبا

 اا 0 0 00001 يرابنألا نبا

 هه 4 فق كور ل كور 12317 اقل 81 ل 14 قف تو كنول وحدو 3و 0 اه 37 ور قف اف كفا سو ل فركب و وحق و و و تايفرلا نبا

 5“ .اما/ جارسلا نبا

 ااا ]1 1 1 1 اا يرجشلا نبا

 مظانلا نبا - فئنصملا نبا

 لأنا اول تأأ لبق لال" ستأخأفغضل لأزت لك" قه مظانلا نبا

 <" ككل ,.1زا/54 لقأإ ى.قدك لشخف ؟الال لثاكا#" لل

 555 امام : ناهرب نبا

 ٠ زامج نبا

 1 ناوكذ نبا

 1 رب حاملا ا وام ايوا هناا نفوت 07 و واسم سلا نالأر نبا

 ا ]1 1 11 نادعس نبا

 ا دايص نبا

 ران ليست ديف رماع نبا

 كن ةضضن كل سابع نبا

 0 رفع نبأ

 فرات ها 000 ريثك نبا

 و اسما اخس اتت هوا وتس اع 0: ناسيك نبا

 للاكل ءلالكد كا كش لكك ”١759 لكلع عا“ لحال كلام نبا



 ءهللام نبا ةيشلأ حرش يدور

 لكالف لاا" لثلاو كفل للذد لالا مككل تنال للدك كحك

 غدت 1 لثوك كودو ل “*” ”“"5 للعلا "اك لالالا للاكك

 قاما مالا ماله قكأز 4هذ 414 *1 4 455, #8 4 44١

 ممم فغ5 2,216 فالك ضع فكك ضفاآأك ضفاآأك قفاأأآ .؛مك

 لل اكالأ كالا كال كمفأإل للشك كلل كلك لللكك قمل

 ١ب

 "كل ىلعك دوعسم نبا

 مظانلا نبا ه هئبا

 120 فيو وس و عد و سنس ارك سن وشو 0 ع و دتلا :ناظقبلا ابأ

 150 و اووف حجو اج قم طمع ا سا ساو يبنتملا بيلعلا وبأ

 م :يرعملا ءالعلا وبأ

 ١0 حتفلا وبأ

 06 يدرولا نب فسوي نساحملا وبأ

 ذي يليقعلا مثيهلا وبأ

 مو ل“ ركب ربأ

 11 ا تقم شايع نب ركب وبأ

 ولا مخ ماجيت ديك لوول وس يااا بطن ووعي هةرويتط رفعج وبأ

 91 ا ا ا با هلا نا ةماعلا د و إلا لا رذ وبأ

 0 ديز وبأ

 1 م عقلا اا املا ل تطوف ا اوس اما ؛ يسرافلا ىلع وبأ

 17 يكمل ف 1 يوم ناواوطووسسو عك اود ناقه وس يد متت ررمع وبأ

 فني يدسألا سعقف وبأ

 بعك نب يبأ < يبأ

 ولا اك : بعك نب يبأ



 111 لطخألا

 قد للثك لكزو ثلا لول ىلللإ الدال لكالم ءاذاك  شفخألا

 ر؟مكذو مناك" ىفاثا ضلك ف5 سؤ 6 67

 ومس ملا عمو والا ةستاجاا هت عفو يرخطصألا

 ةحاور نب هللا دبع - يراصنألا

 اا 0 يراخبلا
 5 ا ع عا هه مشا هوتيكا دخت اج نا نا عدلت يركبلا رت

 او م و يناجرجلا

 ل 0013131 يمرجلا

 ااا ا 1 1 يرهرجلا

 يرصبلا نسحلا - نسحلا
 وسل هاج الل لالا يرصبلا نسحلا
 0 ةأيطحلا

 ومب فدل فؤا ىالالال لما لاا ليلخلا
 اا 1 ءاسنخلا

 هلا ا ا حيرذلا

 كك ينامرلا
 ا ا ا ا كا م ار ا دل ماوعلا نب ريبزلا
 هرم 6485 جاجزلا

 13 ياريسلا
 كلل يرفتشلا

 كلام نبا < خيشلا
 آ,؟”"5 هم وي هوو ف وو ياف م وهي دف وش وير رو مم هي همر وف فر و وهف ويف و فولو يرميصلا



 كلام نبا ةيفلأ حرش يدود

 : يسرافلا ىلع وبأ » يسرافلا

 "ل" تلال ضكف ضال١ ,4ةؤه4 قتال" لكك ,”"ىك ءلفال ١١8. ءارفلا

 554 ,؟/ : قدزرفلا

 ,ةالك لقكف لقآ55 تثلخ للثكد لكلا لكلا لاك" للحوم يئاسكلا

 رفأ تالف تلال كلك كلو , 5

 015 ."84 ينزاملا

 هوم ضزك فاأا .ال4 ثكأ قنؤ "814 ., 8“ دّربملا

 خلا د ساشا همن ربكألا شفرملا

 5م : يدعجلا ةغبانلا

 ضررا تلح : ينايبذلا ةغبانلا

 دفر ةبقع نب ديلولا
 1 و خس يديريلا

 2 : لبتح نب دمحأ

 1 را (بلعل) يحب نب دمحأ

 ضني : ةماسأ

 ةهكم ,قزلال كالا سيقلا ؤرما

 0 يلذهلا ذئاع يبأ نب ةميمأ

 1 نبأ

 مظانلا نبا < نيدلا رسب

 مهو ينالجعلا ميمن

 نيل رباج

 155 :4694 كاالء.. ريرج

 كلام نبا - دمحم هللا دبع وبأ نيدلا لامج

 ه4 4١". : متاح

 هول عة لال الكا ملا خول او ول هلل م داس خوات تباث نب ناسح



 111 ال وا م م صفح

 504 لثد ,ىلغ”5 4 ةزمح

 1000 0 0 : فينح

 ةالال ال ةمرلا وذ

 م فما و ا و مااا نسا ولا ةبؤر

 خل و حسبان نا اجا اخ قوت و سووا : ديوس

 نلوم لتحل لمح د امال لحق ىلكأل لل" لل"؟ كوشن

 .4 مخ ”ؤك لما ل*الاب "خو" "واب تنام للثكأل .لل*ءال لكلا

 قو“ هؤمل فوك ضفاف .ةالم ,2ال5؟ .ءئ"#5 ؛,4ن4 عة . 9

 55أذ مثككأال ىف كالت فخذ" فؤا؟ فال" فكك 15

 ادق قار درع مانو نو حاكما عم انو او تح هت وشمس جانسو اد شاملا ةفرط

 ل لااا ا ةشئاع

 مايو يكل ل ل و هياط اطااو مصاع

 0 ؛ سمش دبع

 ا ةحاور نب هللا دبع

 1 1 ا ل و و واطاو وركشا ةوواو اك عجم ب ل شا االسم تما ا نوح عقد يدع

 540١ : داوسلا نب ةورع

 نالا كم0 46٠١ لما بلاط يبأ نب يلع

 550 لموكب دفنا وافل دجاج ونت ااا هول نا تن سوا طن :رامع

 مكأ ههازل 014 ةعيبر يبأ نب رمع

 غ4 6 : باطخلا نب رمع

 ملا ل ساكورا هكون ونكوتسا سما و لج هر ون 1 زيزعلا دبع نب رمع

 561 م ولا ونواب ين ايو سوا وداد ا برك يدعم نب ورمع

 م17 م5 ةرتنع



 كلام نبا ةيفلأ حرش ينو

 ا وا ا فو اخو أوسم وس سا جوج دبا كيور ورام : ةمطاف

 هلف فاك قلل كال لكلا سكش ا ا ءءء ارو ملم برطق

 اا سيق

 611 1 وسلا واط مس كن است وسط سأل نفاه ونوال ةزغ ريثك

 10 قب

 ٠١ ديل

 نشر : سلغم

 لا سس يح وح اق وجا ن3 ما ا و ىسوم

 امك كه لكآا تدق فقك فما 75959١ لكك عفان

 0 ]1 ]ا : لفون

 5 ا د لاا شنماوم 1151 وس لالا مكحلا نب ديزي

 الدال كالا" صكاأ فزؤخ ضفاف .الال لذ سنوي

9 5 25 8 5 
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 عجارملا سرهف
 بدألا يف تاسارد باتك نمض ؛هرعش نم ىفبث امو يدايإلا داود وبأ

 نيرخآو سابع ناسحإ .د :ةمجرت ؛موابترغ نوف ناتسوغل ؛يبرعلا
 (م14089 :ةايحلا ةبتكم راد : توريب)

 ؛ءانبلا دمحم نب دمحأل ءرشع ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ

 ؛بتكلا ملاع :توريب) ١ ط ؛ليهامسإ دمحم نابعش .د !قيقحت

 (ما ماه

 دومحم ليلخ :قيقحتو رشن «يلوصلا ىيحي دمحم ركب يبأل مامت يبأ رابخأ
 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا) ١ ط ءنيرخآ و ركاسع

 م

 :قيقحت ؛«يسلدنألا نايح يبأل .برعلا ناسل نم بّرضلا فاشترا

 .يبهذلا رسنلا ةعبطم :ةرهاقلا) ١ ط .سامنلا دمحأ ىفطصم .د

 م14

 نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا يبأل يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ
 (ه08١ ؛قالربب ةيريمألا ةعبطملا ءركفلا راد) ١ ط ينالطسقلا دمحم

 نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا يبال يراخبلا حبحص حرشل يراسلا داشرإ
 (يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد توريب) ينالطسقلا دمحم

 يزاغ ريهز .د :قيغحت «ساحنلا دمحم نب دمحأ رفعج يبأل نآرقلا بارعإ

 (م191/ه119/8 ؛يناعلا ةعبطم :دادغب) دهاز

 (طوطخم) يدفصلل ءرصنلا ناوعأ يف رصعلا نايعأ
 باتكلا راد :ةرهاقلا) يناهفصألا يقوزرملا يلع يبال ؛ةنكمألاو ةنمزالا

 (رشنلاو ةعابطلل ةثيدحلا قورافلا ؛يمالسإلا

 :قيقحت ؛«يطوريسلا نيدلا لالج مامإلل ءوحنلا يف رئاظنلاو هابشألا ٠-
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 ه4:5١ ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) ١ ط ؛مركم ملاس لاعلا دبع. د
 (ما و46

 دبع :قيقحت ؛ يعمصألا بيرق نب كلملا دبع ديعس يبأل ؛تايعمصألا
 (م1974 .رصمب فراعملا راد) ؟ ط ؛نوراه دمحم مالسلا

 ١ ط.يلتفلا نيسحلا دبع.د :قيقحن ؛جارسلا نبال وحنلا يف لوصالا

 (م1486 ه8٠4١ «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب)

 دسأ نب نسحلا رصن يبأل .بارعإلا ةلكشم تايبأ حرش يف حاصفإلا
 ه9٠4١ ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) 7” ط«يناغفألا ديعس :قيفحت ؛يقرافلا

 (م

 دمحم نب هللا دبع دمحم يبأل باتكلا بدأ حرش يف باضتنالا

 ديجملا دبع دماح .دو اقسلا ىفطصم ذاتسألا :قيقحت .يسويلطبلا

 (م1987 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا)
 ط يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع.د ؛ةيبرعلا تاجهللاو تاءارقلا يف ةلامإلا

 (م1 91 رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن رادل؟

 يرجشلا نباب فورعملا يلع نب هللا ةبه تاداعسلا يبأل ؛ةيرجشلا يلامألا

 (رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد . توريب)

 نمحرلا دبع تاكربلا يبأ نيدلا لامكل ؛فالخلا لئاسم يف فاصنإلا

 (م١195 ه٠78١ .ةداعسلا ةعبطم ةرهاقلا) 4 ط «يرابنألا

 ءدوهرف يلذاش نسح .د :قيقحت . يسرافلا يلع يبأل ,يدضعلا حاضيإلا

 (م1954 ما فيلأتلا راد ةعيطم رصم) ١ ط

 (ةفرعملا راد توريب) يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأل .يراخبلا

 ةبتكم :توريب) ١ط ءريثك نبا ظفاحلا ءادفلا يبأل ةياهنلاو ةيادبلا

 (م١145١.ضايرلاب رصنلا ةبتكمو ؛فراعملا

 يلع نب دمحم مامإلل ؛ءعبالا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا
 (ةفرعملا راد :توريب) يناكوشلا
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 .يضاقلا حاتفلا دبع فيلات ةرئاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا روذبلا

 (م1941ه81401 ؛يبرعلا باتكلا راد :توريب) ١ط

 : قيلعت .كلام نبا ةيفلأ ىلع ؛يطربسلا نيدلا لالجل .ةيضرملا ةجهبلا

 يتاعوبطم ةسسؤم :مق«ناريإ)١٠ ط ؛يتشدلا ينيسحلا ىفطصم

 (ه٠411١ ؛نايلعامسإ

 نسح :قيقحت ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع يبأل «نييبتلاو نايبلا
 (م1967مه11/6 .ةماقتسالا ةعبطم :ةرهاقلا) 1 ط ؛يبودنسلا

 ءرجلا «فصان يلع روصنمل «لوسرلا ثيداحأ يف لرصألل عماجلا جاتلا

 (رصمب ءاكرشو يبلحلا يبابلا ىيسيع ةعبطم) يناثلا
 :قيقحت «يرميصلا يلع نب هللا دبع دمحم يبأل ؛ةركذتلاو ةرصبتلا

 ةعماج ءركفلا راد :قشمد)١ ط نيدلا يلع ىفطصم دمحأ يحتف.د

 (م1947ه7٠14١1 .ىرقلا مأ

 : قيقحت «يسلدنألا نايح يبأل ؛ليهستلا باتك حرش ين ليمكنلاو لييذتلا

 (م١٠٠١1 ه١147 .ملقلا راد ؛:قشمد) ١ ط .؛يوادنه نسح .د

 دبع نيدلا يكز ظفاحلا مامإلل فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا
 ةرامع دمحم ىفطصم هيلع قلعو هطبض ؛يرذئملا يوقلا دبع نب ميظعلا

 (م1958.ه1988.رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ةعبطمو ةبتكم ةكرش) "ط

 دمحم نب نسحلل ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات باتكل ةلصلاو ليذلاو ةلمكتلا

 نسح ديمحلا دبعو يواحطلا ميلعلا دبع :قيقحت يئاغصلا نسحلا نب

 (م٠1917 .بتكلا راد ةعبطم : ةرهاقلا)

 عوطعملا دمحأ فسروي .د : قيقحتو ةسارد .ينيبولشلا يلع يبأل ؛ ةئطوتلا

 (م1841ه١40١1 ؛برعلا لجس عباطم :ةرهاقلا)

 دبع يطريسلا نيدلا لالجل «ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا

 (ةيملعلا بتكلا راد :توريب) 4ط ءركب يبأ نب نمحرلا

 ” ط يبطرقلا يراصنألا دمحم هللا دبع يبأل ؛نآرقلا ماكحأل مماجلا
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 (ماخد؟ ما117)

 :قيقحت يدارملا مساق نب نسحلا ةعنص ؛يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا

 قافآلا راد :توريب) ١ طءلضاف ميدن دمحم ذاتسألاو ةوابق نيدلا رخف .د

 (ما1947 ه14١ .ةديدجلا

 .يسرافلا دمحأ نب نسحلا يلع يبأل .عبسلا تاءارقلا للع يف ةجحلا

 ؛باتكلل ةيملعلا ةئيهلا)8 ط :نيرخآو فصان يدجنلا يلع :قيقحت

 (ماو45 ها

 :رصم) ١ ط .ىفطصم لامك ءهيلع قلعو هطيض «يرتحبلل ةسامحلا

 (م1879 .ةينامحرلا ةعبطملا

 ” ط «راجنلا يلع دمحم :قيقحت , ينج نب نامثع حتفلا يبال صئاصخلا

 (رشنلاو ةعابطلل ىدهلا راد : ترريب)

 قيقحت ؛ينالفسعلا رجح نبال .ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 ( م806١ .يندملا ةعبطم ةرهاقلا) 8١ط .قحلا داج ديس دمحم

 دمحم ميهف قيقحت ؛يدرب يرغت نبال ؛يفاصلا لهنملا ىلع يفاشلا ليلدلا

 (ىرقلا مأ ةعماج رشانلا هه1487 يجئاخلا ةبتكم رصم) ؛ترتلش

 ١ ط .؛ءانبلا ميهاربإ دمحم .د قيقحت ؛ءاضم نبال ةاحنلا ىلع ٌدرلا

 (م1919ه599١1:ماصتعالا راد ةرهاقلا)

 «يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع يبأل ؛يئاسنلل ىربكلا نئسلا

 .نسح ىورسك ديسو يرادنبلا ناميلس رافغلا دبع .د قيقحت

 دحاولا دبع يفطصم قيقحت .ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأل ةيوبنلا ةريسلا

 (م19195 195 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ترريب)

 ينيردلا رمع نب نامثع ورمع يبأ نيدلا لامجل فيرصتلا ملع يف ةيفاشلا

 ةبتكملا رشن :توريب) ١ ط ؛نامثعلا دمحأ نسح : قيقحت (بجاحلا نبا)

 .(م1948- ه516١ .ةيكملا
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 يبرعلا ثارتلا راد) ركاش دمحم دمحأ قيقحت «ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا

 (ةعابطلل

 يبأ حرشب نيرخآلا نيشعألاو (ىشعألا) ريصب يبأ رعش يف ريئملا حبصلا

 (ماو37 نوه زله فلدأ ةعبطم) بلعُت سابعلا

 روفغلا دبع دمحأ : قيقحت .يرهوجلا دامح نب ليعامسإ فيلأت .حاحصلا

 (م14194 ه1799نيبالملل ملعلا راد :توربب) ؟ ط ءراظع
 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمشل ؛مساتلا نرفلا لهأل عماللا ءوضلا

 (ةايحلا ةبتكم راد توريب) يواخسلا

 ينميملا زيزعلا دبعل (يلوصلا ميهاربإرعاشلا بتاكلا رعش)«ةيبدألا فئارطلا

 (ةيملعلا بتكلا راد :توريب)

 قيقحت «يرشخمزلا دومحم هللا راج ةمالعلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا

 راد :توريب) ؟ط ؛يراجبلا دمحم يلعو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 (ةفرعملا

 ةعبطم) لمجلاب ريهشلا يليجعلا رمع نب ناميلس فيلأت ؛ةيهلإلا تاحوتفلا
 (رصمب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع
 ” ط .يدابأ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجمل طيحملا سومافلا

 ه١17901 ءرصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمر ةبتكم ةكرش)

 (م107

 ؛دبرإ) هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأل ؛ةذاشلا تاءارقلا

 (م7١٠7 «عيزوتلاو رشنلل يدنكلا راد :ندرألا

 :توريب) يضاقلا حاتفلا دبعل .برعلا ةغل نم اههيجوتو ةذاشلا تاءارقلا

 (م1941 ه١١4١ ؛يبرعلا باتكلا راد

 ديسلاو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيلعت .دربملا سابعلا يبأل لماكلا

 (رشنلاو عبطلل رصم ةضهن راد) هتاحش

 دمحم نب هللا دبع ركب يبأ مامإلل «راثآلاو ثيداحالا يف فنصملا باتكلا
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 ١ ط ؛توحلا فسوي لامك .طبضو ميدقت .يفوكلا ةبيش يبأ نبا

 (م18846 ه408١1 ءدشرلا ةبتكم :ضايرلا ؛جاتلا راد :توريب)

 ؟ ط ؛يدمآلا رشب نب نسحلا مساقلا يبأل فلتخملاو فلتؤملا

 (م1987 ه7١1١ ؛ةيملعلا بتكلا راد: توريب)

 نارهم نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل ءرشعلا تاءارقلا يف طوسبملا

 ةغللا عمجم تاعوبطم :قشمد) يمكاح ةزمح عيبس :قيفحت «يناهبصألا

 (م1985 ه17٠14١ «ةعابطلل فراعملا راد ؛ةيبرعلا

 ينيسحلا رقاب ةجيهب «قيقحت ءيرشخمزلل ؛ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا
 (م18877 «دعسأ ةعبطم : دادغب)

 حتفلا يبأل ءاهنع حاضيإلاو تاءارقلا ُذاوش هوجو نييبت يف بستحملا

 سلجملا :ةرهاقلا) نيرخآو فصان يدجنلا يلع :قيقحت ؛« ينج نب نامثع

 (م1785 «.ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 «يطويسلا نمحرلا دبع لالج مامإلل ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا
 (ثارتلا راد :ةرهاقلا) نيرخآو كب ىلوملا داج دمحأ دمحم طبضو حرش

 دمحأ رطاشلا دمحم .د :قيقحت «يسرافلا يلع يبال ؛تايرصبلا لئاسملا

 (م1546 ه86١5١ .«يندملا ةعبطم :ةرهاقلا)١ ط ءدمحم

 لماك دمحمم .د قيقحت « ليقع نب نيدلا ءاهبل ,دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا

 (م1987 ه7١+1 .ركفلا راد :قشمد) ١ ط ؛تاكرب

 ؟ ط «يرشخمزلا هللا راج مساقلا يبال ؛برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا

 (م191لا/ ه17917 .ةيملعلا بتكلا راد توريب)

 ءاقبلا يبأل .مجعملا فورح ىلع حالصإلا بيترت يف ملعملا فوشملا

 مأ ةعماج «ركفلا راد قشمد) ساونلا دمحم نيساي :قيقحت «يربكعلا

 (م158 ه115* ؛ىرقلا

 : قيقحت «يركسعلا هللادبع نب نسحلا دمحأ يبأل ؛بدألا يف نوصملا

 يعافرلا راد و ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم)؟ ط «نوراه مالسلا دبع
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 (م1947 ه7١14 .ضايرلاب

 : قيقحت «يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلل ؛طسرألا مجعملا

 نب نسحملا دبع لضفلا يبأو ءدمحم نب هللا ضوع نب قراط ذاعم يبأ

 رشنلاو ةعابطلل نيمرحلا راد ةرهاقلا) «سداسلا ءزجلا «ينيسحلا ميهاربإ

 (م146 ه1578 ,عيزرتلاو

 رماع معئملا دبع :قيقحت «يناتسجسلا متاح يبأل ءاياصولاو نورمعملا

 (م1951 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا)

 دمحم دمحأ :قيقحت . يِبضْلا ىلعي نب دمحم نب لضفملل ؛تايلضفملا

 * ط ؛نوراه مالسلا دبعو ركاش

 دهاوشب ةفورعملا ؛ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا

 :ةرهاقلا) ١ ط .بدألا ةنازخ شماه ىلع ؛ينيعلا دومحمل ١ ينيعلا

 (قالوبب ةيريملا ةعبطملا
 ةميضع قلاخلا دبع دمحم.د :قيقحت ؛هربملا سابعلا يبأل ءبضتقملا

 (ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا)

 راتسلا دبع دمحأ قيقحت ءروفصع نباب فورعملا نمؤم نب يلعل برقملا
 (م1911 ه181 ؛يناعلا ةعبطم :دادغب) ١ ط يروبجلا هللا دبعو يروجلا
 .ةوابق نيدلا رخف .د :قيقحت ؛يليبشإلا روفصع نبال فيرصتلا يف عتمملا

 (ما997 ه1797 :يبرعلا ملقلا راد :بلح)" ط

 باتكلا راد :توريب)ء١ ط كلام أطوم حرش ؛يجابلا مامإلل ىقتنملا

 ( م1711: يبرعلا

 قيقحت ١ ينزاملا نامثع يبأ مامإلل فيرصتلا باتكل ينج نبال فصنملا

 يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش) ١ ط «نيمأ هللا دبعو ىفطصم ميهاربإ

 (م116014 ها .رصمب هدالوأر يبلحلا

 فسوي نساحملا يبأ نيدلا لامجل ؛يفاولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا

 (طوطخم) يدرب يرغت نبا
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 -مغ

 قيقحت ؛يطويسلل أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ هعمو ؛كلام مامإلل أطوملا
 (م198/8 ه14548١1 مرلعلا ءايحإ راد :توريب) ١ ط ماحللا دمحم ديعس

 ةروصم ةعبط ؛ يدرب يرغت نبال ؛ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 (هاكرشو سامويتاتسوك ةعبطم :ةرهاقلا) بتكلا راد ةعبط نع
 :توريب) يرزجلا دمحم نب دمحم ريخلا يبأل ءرشعلا تاءارقلا يف رشنلا

 (ةيملعلا بتكلا راد

 دمحم نب كرابملا نيدلا دجم مامإلل رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا

 يحانلملا دمحم دومحمو يوازلا دمحأ رهاط : قيقحت هريثالا نب يرزجلا

 (عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد : توريب)

 قيقحت «يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا يبأل ؛يجاجزلا يلامأ

 .ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا : ةرهاقلا) ١ ط :نوراه مالسلا دبع حرشو

 (ماام

 قيقحت «يسلدنألا هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا يبال ؛يليهسلا يلامأ

 (ماوؤال١ ه٠99١ ؛ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا) ١ ط .ءانلا ميهاربإ دمحم

 عيمج يف ثاءارقلاو بارعإلا هوجو نم نمحرلا هب نم ام ءالمإ

 ” ط ؛«ضوع ةوطع ميهاربإ :قيقحت ؛يربكعلا ءاقبلا يبأ فيلأت .نآرقلا
 ها" .رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش)

 (ما54

 فسوي نب يلع نسحلا يبأ نيدلا لامجل ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 راد ةعبطم :ةرهاقلا) ١ ط ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ؛يطفقلا

 (م1967 ه1١ا/١1ةيرصملا بتكلا

 : رصم) ماشه نب هللا دبع دمحم يبأل كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ

 (م19801 ه9/5١ .ةداعسلا ةعبطم

 يدادغبلا اشاب ليعامسإل .نوئنظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ

 م0
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 نب دمحم .د :قيقحت «يسيفلا نسحلا يلع يبأل حاضيإلا دهاوش حاضبإ

 (ماة417 ه1108 .يمالسإلا برغلا راد:توريب) ١ ط :يناجعدلا دومح

 بعشلا عباطم :رصم) ؛سايإ نبال ءروهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب
 (م
 بوقعي نب دمحم نيدلا دجمل «زيزعلا باتكلا فئاطل يفزييمتلا يوذ رئاصب
 (ةيملعلا ةيثكملا :توربب) راجنلا يلع دمحم : قيقحت ؛يدابأزوريفلا

 نمحرلا دبع نيدلا لالجل ؛ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 ىسيع ةبتكمو ةعبطم :ةرهاقلا) ١ ط ؛ميهاربإ لضفلا وبأ قيقحت .يطويسلا
 (م1954 ه184 ؛داكرشو يبلحلا يبابلا
 (ه5١؟86 .رصمب ةيبهولا ةعبطملا) ؛يدرولا نبا خيرات

 (م19177 نييالملل ملعلا راد :توريب) خورف رمعل ؛يبرعلا بدألا خيرات

 (فراعملا راد رصم)7ط«.ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات

 يبأل (ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزن ىمسملا) ةاحنلا ءابدألا خيرات

 يرابنالا دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا
 نباب فورعملا هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأل ؛قشمد ةئيدم خيرات

 يورْمَعلا ةمارغ نب رمع نب ديعس يبأ نيدلا بحم قيقحت ؛ركاسم
 (ماؤؤد ه6 ؛«رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ؛ توريب)

 نب رمع نيدلا نيزل (يدرولا نبا خيرات)رشبلا رابخأ يف رصتخملا ةمئت
 ؛ةفرعملا راد :توريب) ١ط :يواردبلا تعفر دمحأ قيقحت ؛يدرولا

 (ماؤ م4

 «برعلا تازاجم مله يف بدألا رهوج ندعم نم بهذلا نيع ليصحت

 (هيوبيس باتك شماه ىلع) «ناميلس نب فسوي يرمتنشلا ملعالل
 فسوي هللادبع دمحم يبأ نيدلا لامجل ؛دئاوفلا صيخلتو دهاوشلا صيلخت

 باتكلا راد :توريب) ١ ط .«يحلاصلا ىفطصم سابع ,د قيقحت . ماشه نب

 (م15845 41455 يبرعلا
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 راد :ةرهاقلا) تاكرب لماك دمحم ءقيقحت دصاقملا ليمكتر دئاوفلا ليهست -9ا/

 (م1951/ م1181 ءرشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا

 ريسفت 1 رصنلا ةبتكم !ضايرلا) «يسندنألا نايح يبأل .طيحملا رحبلا ريسف

 و١١-

-1١٠٠١١ 
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 (ةثيدحلا

 ةعبطمو ةكرش :ةرهاقلا) يرشخمزلا هللا راج مساقلا يبأل ؛فاشكلا ريسفت -8
 (م1916 م1186 فدالوأو يبلحلا يبابلا ىفلعصم

 دبع :قيقحت ؛يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم 9 ؛ةغللا بيذهت

 (م1454 ه184١ «,ةعابطلل ةيبرعلا ةيموقلا راد :ةرهاقلا) نوراه مالسلا

 فررعملا ؛يدارملل .كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت

 ةبتكم)" ط «ناميلس يلع نمحرلا دبع .د :قيفحت ,مساق مأ نباب

 (ةيرهزألا تايلكلا

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأ مامإلل «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج

 راد :توربب) ه19؟15 قالوبب ةيريمألا ةعبطلاب ىلوألا ةعبطلا نم ةروصم

 (م1987 ه40١ رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 يبأ نب دمحم ديز يبأل مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا راعشأ ةرهمج

 :ضايرلا) ؟ ط «يمشاهلا يلع دمحم .د :قيقحت ؛يشرقلا باطخلا

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةمجرتلاو فيلأتلاو ثوحبلا ةنجل
 (ماؤ١41 1١49١ ؛ةيمالسإلا

 ةرئاد ةعبطمب ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم ةعبط «ديرد نبال ةغللا ةرهمج

 (رداص راد :توريب) ه171586 .دابأ رديحب ةينامثعلا فراعملا

 (ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا) .ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح

 حيضرتلا ىلع حيرصتلا حرش شماهب ؛يميلعلا نيدلا نيز نب سي ةيشاح
 (ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا)

 : قيقحت :ةلجنز نب دمحم نب نمحرلا دبع ةعرز يبأل ؛«تاءارقلا ةجح

 (م1984 ه404١ ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) 4 ط ؛يئاغفألا ديعس
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 ثارتلا ءايحإ راد :توريب) يريمدلا نيدلا لامكل ؛ىربكلا ناوبحلا ةايح

 (يبرعلا
 ةعبطملا ةرهاقلا) ١ ط :يدادغبلا رمع نب رداقلا دبعل ؛بدألا ةنازخ

 (قالوب نريغلا

 (م1458 «بعشلا ةعبطم رصم) ؟ط ؛ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 ديسلا :قيلعت «يناجرجلا رهاقلا دبعل يناعملا ملع يف زاجعإلا لئالد

 (م1941 ه4:7١ ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد) اضر ديشر دمحم

 يف بادآلا ةعبطم) دبيعملا رابج دمحم : قيقحت ؛ةمره نب ميهاربإ ناويد

 (ما86 ها85”7 .فجنلا

 :بيبح نب دمحم بلعُث سابعلا يبأ ةعنص ؛ةئيمدلا نبا ناويد

 ؛ يندملا ةعبطم ؛ةبورعلا راد ةبتكم ةرهاقلا) خافنلا بئار دمحأ : قيقحن
 ( ما

 ,ما ةا/7” ءراصتن نيسح : قيقحت .يمورلا نبا ناويد

 راد :تيوكلا١ طا؛بيهلا يزوف دمحأ.د :قيقصت «يدرولا نبا ناويد

 (م1985 ه1401/:عيزرتلاو رشنلل ملقلا

 (م19357 ها81١17 :قشمد) نسح ةزع :قيقحت ؛لبقم نبا ناويد

 :دادغب) 7 ط «نيساي لآ نسح :قيقحت ؛يلؤدلا دوسألا يبأ ناويد

 (ما1954 ه785١ ؛فراعملا ةعبطم ؛ةضهنلا ةبتكم تاروشنم

 ين نايبتلا ىمسملا « يربكعلا ءاقبلا يبأ حرشب ؛يبنتملا بيطلا يبأ ناويد

 دبعو يرايبألا ميهاربإو اقسلا ىفطصم ؛هححصو هطبض .ناويدلا حرش
 يبلحلا يبابلا ةعبطمو ةبتكم ةكرش ةرهاقلا) 7 ط :يبلش ظيفحلا

 (م1965 ه1 ؛فدالوأو

 :ضايرلا) اغأ نيدلا ءالع ءهحرشو هعنص ؛يلجعلا مجنلا يبأ ناويد

 (ما941ه١1 . يبدألا يدانلا

 : قيقحتو عمجو ةسارد ؛يلهاجلا يسرألا حالجلا نب ةحيحأ ناويد
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 ه4 يبدألا فئاطلا يدان تاعوبطلم) ةدوجاب دمحم نيسح.د

 (ماو10

 ؛«نيساي وبأ ىسيع نيسح.د :قيقحت .هرابخأو نادمه ىشعأ ناويد

 (م1987 ه197١ .مولعلا راد :ضضايرلا)١ط

 ةفاقثلا ةرازو) «يسيقلا يدومح يرون ةعنص هرفعي نب دوسألا ناويد

 (م٠181 ه1 ,ةيقارعلا مالعإلاو

 دمحم دمحم.د : قيلعتو حرش «سيق نب نوميم ؛ريبكلا ىشعألا ناويد

 (م144# ه7١*14 .ةلاسرلا ةسسؤم توريب)6 ط ؛نيسح

 (تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم توريب) يلع مامإلا ناويد

 .بوقعي عبدب ليمأ .د :حرشو قيقحتو عمج ؛ةزَّلح نب ثراحلا ناويد
 (م11941 ه١141 ؛يبرعلا باتكلا راد :توريب) ١ط

 نيمأ دمحم نامعن .د: قيقحت «تيكسلا نبا حرشو ةياورب .ةئيطحلا ناويد

 (ما18417 ه41١/:يجناخملا ةبتكم «يندملا ةعبطم :ةرهاقلا)١ ط هل

 راد :توريب) ١ط فورعم دومحم فيان .د :قيقحتو عمج جراوخلا ناويد

 (م1987 ه1407١ ةريسملا

 نسح دمحم خيشلا :قيقحت ؛هيوطفن هللا دبع يبأ ةعنص «لأومسلا ناويد

 (م1808 ه71/4١ .؛فراعملا ةعبطم :دادغب) ١ نيساي لآ

 .رداص راد :توريب) ١ ط ؛برح لالط : ميدقتو دادعإ ؛ىرفنشلا ناويد

 (م5

 ؛ضايرلا) لصيفلا زيزعلا دبع .د :قيقحتو عمج .يريشقلا ةمصلا ناويد

 (ماؤ١41 ه١401١ .يبدألا يدانلا

 (م1954 ه1148 : قشمد) نسح ةزع : قيقحت ؛حامرطلا ناويد

 ؛يرربجلا ىيحي.د :قيفحتو عمج «يملسلا سادرم نب سابعلا ناويد
 (م141 ه417١ .ةلاسرلا ةسسؤم :توربب) ١

 ةزع.د !قيقحت .يعمصألا بيرق نب كلملا دبع ةياور ؛جاجعلا ناويد
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 (م1948 ه815١ ؛يبرعلا رشنلا راد :توريب) نسح

 : قيقحت «يعمصألا بيرق نب كلملا دبع حرشو ةباور .جاجعلا ناويد
 (م1991 ءرداص راد ؛توريب)١ ط «يوانض يدعس . د

 رضخ :قيفحتو حرش ٠ ينج نب نامثع حتفلا يبأ ةياور «يجرعلا ناويد
 رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا ةكرشلا :دادغب) ١ ط ؛يديبعلا دبشرو يئالعلا

 (م1985 م1116 ؛ةدردحملا

 (م1955 ه1185 ؛رداص راد :توربب) قدزرفلا ناويد

 .ةفاقثلا راد :توريب) سابع ناسحإ :قيقحت ؛يبالكلا لاتقلا ناويد

 (ماؤ١١ ماكل

 ١ط ؛بوللطم دمحأو يئارماسلا ميهاربإ .د :قيقحت «يماطقلا ناويد

 (م٠197 ةفاقثلا راد :توريب)

 .ةيلهألا :توريب) ثرُمي ريشب :هعمج «تلصلا يبأ نب ةيمأ ناويد

 (ما9595 م10

 ١ ط ءمجن فسوب دمحم .د :حرشو قيقحت ءهرجح نب سوأ ناوبد

 (م1559 ءرداص راد توريب)

 نيدلا حالص .د :حرشو ميدقت يدسالا مزاخ يبأ نب رشب ناويد

 ةبتكمو راد تاروشنم) ١ ط .يبويألا نيساي .د ةعجارم ؛يراّرهلا

 (م1891 .لالهلا
 ١ ط ؛ةّقد يلع دمحم .د :ةساردو قيقحتو عمج .دسأ ينب ناويد

 (م1455 ءرداص راد :توريب)

 ءركاش راقفلا وذ يلع : حرشو قيقحتو عمج ؛هرابخأو اًرش طبأت ناويد

 (م1984 ه1454 يمالسإلا برغلا راد) ١
 ةيرهزألا ةبتكملا) يركسلا ديعس يبأ ةياور ؛يريمنلا دوعلا نارج ناويد

 (م148؟ ه1817١؟ .ثارتلل

 ,هط نيمأ دمحم نامعن .د : قيتحت «بيبح نب دمحم حرشب ريرج ناويد
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 (م1487 رصمب فراعملا راد !ةرهاقلا) ؟ ط

 .هط نيمأ دمحم نامعن .د .قيقحت «بيبح نب دمحم حرش ؛ريرج ناويد

 (فراعملا راد :ةرهاقلا) ؟ ط

 نيسح .د !حرشو قيقحتو عمج ؛يرذعلا بحلا رعاش ؛ليمج ناويد

 (رصم ةبتكم «ةعابطلل رصم راد) راصن

 ةبتكم توريب) يناتسبلا سرطب :حرشو قيقحت ؛ةنيثب ليمج ناويد
 (رداص

 .يئاطلا كردم نب ىيحي ةعنص ءهرابخأو يئاطلا هللا دبع نب متاح ناويد

 ؛«لامج ناميلس لداع .د :قيقحتو ةسارد ؛يبلكلا دمحم نب ماشه ةياور

 (م1940 ه١11١ :؛يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا) ١ ط

 هرشنلاو ةعابطلل توريب راد توريب) يراصنألا تباث نب ناسح ناويد

 (م19ا48 ها794 ؛ةكم .عيزوتلاو رشنلل زابلا راد

 ةخسن ؛ينميملا زيزعلا دبع ذاتسألا :ةعنص «ىلالهلا روث نب ديمح ناويد

 ءرشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا) بتكلا راد ةعبط نع ةروصم

 (ماؤد١ مااا

 ريخ دمحم :حرشو قيقحتو عمج «يمشجلا ةمصلا نب ديرد ناويد

 (ما١1941ه١11401 «ةبيتق راد) يعاقبلا

 0 ط .يسوربلا درولا نب ميلو :هب ىنتعا ؛جاجعلا نب ةبؤر ناويد

 (م٠1948 ه٠٠14١ .ةديدجلا قافالا راد :توريب)

 «ينميملا زيزعلا دبع ذاتسالا :قيقحت ؛ ساحسحلا ينب دبع ميحس ناويد

 !ةرهاقلا) .م٠118 ه158١ ءابتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةخسن دنهلا

 (ما1956 ه784١ ؛رشنلاو ةعابطلل ةيمرقلا رادلا

 يفريصلا لماك نسح :حرشو قيقحت ؛يدبعلا بقثملا رعش ناويد
 (ماؤالا ما191)

 بيطخلا ةيرد :قيقحت «يرمتنشلا ملعألا حرش دبعلا نب ةفرط ناويد
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 ه1848 ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم :قشمد) لاقصلا يفطلو
 (ماوا/

 (رداص راد :توريب) دبعلا نب ةفرط ناويد

 ١ ط .يلغوأ حالف ناّسح :قيفحت ؛يعمصألا حرش يونغلا ليفط ناويد

 (م1991! ؛رداص راد :توريب)

 ط ؛باصق دلو .د ؛هرعشو هتريس يف ةسارد «ةحاور نب هللا دبع ناويد

 (م١1441ه1١1+١14 ءرشنلار ةعابطلل مولعلا ١

 ةكرش ةرهاقلا) ١طءراصن نيسح .د ؛قيقحت .صربألا ديبع ناويد

 (م1961 ه17ا/ا/ .هدالوأو يبلحلا يبابلا ةعبطمو ةبتكم

 فسوي دمحم .د ؛:حرشو قيقحت ؛تايفرلا سيق نب هللا ديبع ناويد

 (م1968 م1194 ؛رداص راد : توريب)مجن

 ةكرش :دادغب) ؛دبيعملا رابج دمحم ؛ قيقحت ؛يدابعلا ديز نب يدع ناويد

 (م1956 .ةعابطلاو رشنلل ةيروهمجلا راد
 راد :توريب) ١ط .لاوقلا نسحم ناوطنأ : قيقحت «مازح نب ةورع ناويد

 (ها51١41١ ؛ليجلا

 لاقصلا يفطل : قيقحت يرمتنشلا ملعألا حرشب ؛لحفلا ةمقلع ناويد

 م1918 :؛يبرعلا باتكلا راد :بلح)١ ط ؛بيطخلا ةّيردو

 (م19178 ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا) ةعيبر يبأ نب رمع ناويد

 ١ط .ةيطعلا ميهاربإ ليلخ.د :حرشو قيقحت ؛ةئيمفق نب ورمع ناويد

 (ما9 رداص راد :توريب)

 ؛توريب) 7 ط ءدسألا نيدلا رصان .د :قيقحت ؛ميطخلا نب سيق ناويد

 (م1951/ ه1 41/ .رداصراد

 رداص راد توريب) ١/ط «شيورد يكز ناندع حرش ؛ةزع ريثك ناويد

 (ما14

 ؛ةفاقثلا راد :توريب) سابع ناسحإ هحرشو هعمج ءةزع ريثك ناويد
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 ١خما-

 (ماؤالا ما

 ١ ط ءررعاف يلع ذاتسألا :حرشو قيقحت ءريهز نب بعك ناويد

 (م1941/ ه417١1ةيملعلا بتكلا راد :توريب)

 ؛يركسعلا نسحلا ديعس يبأ مامإلا ةعنص ءريهز نب بمك ناويد

 (يبرعلا باتكلا راد) يّثحلا رصن انح .د : قيلعت

 ؛يناعلا يكم يماس :قيقحتو ةسارد «يراصنألا كلام نب بعك ناويد

 ها1785 .«فراعملا ةعبطم ؛ةضهنلا ةبتكم تاروشنم :دادغب) ١ط

 (م0 5

 باتكلا راد :ثوريب) ١ ط تاحّرف فسوي .د : حرش ؛ىليل نونجم ناويد

 (م147 ه1117 :يبرعلا

 ةبتكم) جارف دمحأ راتسلا دبع :حرشو قيقحتو عمج ؛ىليل نونجم ناويد

 (ةعابطلل رصم راد ءرصم
 هللادبعو ةيطعلا ميهاربإ ليلخ :قيقحتو عمج .يمرادلا نيكسم ناويد

 (ما19ا!/١ م788١ يرصبلا راد ةعبطم :دادغب) ١ ط يروبجلا

 ١ط ؛دمحأ نب ميلسا قوراف .د :هحرشو هققحو هعمج ؛ةيواعم ناويد

 (م1959 ء؛رداص راد :توريب)

 متاحو يسيقلا يدومح يرون .د :ةعنص «ينزملا سوأ نب نعم ناويد

 (م19617 ؛ظحاجلا راد ةعبطم :دادغب) ١ ط ؛نماضلا حلاص

 حلاص وبأ سودقلا دبع .د :قيقحتو ممج يريمحلا غرفم نب ديزي ناويد
 (م1418 ه848١ ,ةلاسرلا ةسسؤم :توريب)
 (ما4 م784١ ؛رداص راد :توريب) لأومسلاو درولا نب ةورع ناويد

 رونلا دبع نب دمحأ مامإلل ,«يناعملا مولع حرش يف ينئابملا فصر

 «ثباث نب ديز ةعبطم : قشمد) طارخلا دمحم دمحأ :قيقحت .يقلاملا

 (ماؤاله م6

 فسوي نب دمحم مامإلل .دابعلا ريخخ ةريس يف داشرلاو يداهلا ليس
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 ميركلا دبع ذاتسألاو يزرتلا ميهاربإ ذاتسالا :قيقحت ؛يماشلا يحلاصلا

 (م1941 ه418١ ءمارهألا عباطم :ةرهاقلا) ؛عبارلا ءزجلا .يوابزعلا

 :قيقحتو ةسارد ؛ينج نب نامثع حتفلا يبأل .بارعإلا ةعانص رس

 (م19586 ه8٠4١ ءملقلا راد :قشمد)ا ط ؛.يوادنه نسح.د

 : قيقحت «يبنوألا يركبلا ديبع يبأل ؛يلاقلا يلامأ مرش يف ئلآللا طمس

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ثيدحلا راد)” ط ؛ينميملا زيزعلا دبع

 (ما4 ه4

 دادعإ (هيلع حرش) يباطخلل نئسلا ملاعم باتك هعمو ؛دواد يبأ ننس

 «ثيدحلا راد ؛صمح) ١ ط .ديسلا لداعو ساعد ديبع تزع :قيلعتو

 (ماؤالا -1959 ما7ؤ4 - 1١م

 دمحأ :قيقحت ؛ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل ؛يذمرتلا نئس
 ةعبطمو ةبتكم ةكرش :رصم) ؟ ط يناثلاو لوألا نآزجلا .ركاش دمحم

 (م19178 ه144 م1918 م1791 ىدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 ميهاربإ :قيقحت ؛ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل «يذمرتلا ننس
 ةيناثلاو م1515 ه15؟1)١85 ط «سماخلاو عبارلا نآزجلا .ضوع ةوطع

 (ماوا/ل هو م16

 دمحم :قيقحت ؛ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل ؛يذمرتلا ننس
 (م1558 ه17848) ؟ ط ؛ثلاثلا ءزجلا .يقابلا دبع داؤف

 ؛ قيقحت ؛ةجام نبا ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلا ننس

 بتكلا ءايحإ راد ةعبطم «ثيدحلا راد ةرهاقلا) يقابلا دبع داؤف دمحم

 (ةيبرعلا

 ةنسلا رشن) يئدملا ينامي مشاه هللا دبع ديسلا :قيقحت ؛يمرادلا ننس

 (ناتسكاب ناتلم

 يدنسلا مامإلا ةيشاحو يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا حرشب يئاسنلا نئس

 (ةيملعلا بتكلا راذ توريب)
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 ١ ط يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا :قيقحت ءررصنم نب ديعس نلس
 (م1586 ه8٠4١ .ةيملعلا بتكلا راد توريب)

 يلع دمحم .د :قيقحت ؛يوالمحلا دمحأل ,فرصلا ْنف يف فرعلا اذش

 (م١٠١1 ه١47١ :؛عيزرتلاو رشنلل ناّمع راد) ١ ط ؛ةدمح ربأ

 ةبتكم : ةرهاقلا) يلبنحلا دامع نبال بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 ( ه١1580سدقلا

 ةعبطم :ةرهاقلا) ١؟ ط.ليقع نب هللا دبع نيدلا ءاهبل ليقع نبا حرش

 (م1551 م١178 ؛ةدامسلا

 «يفاريسلا ينابزرملا ديعس نب فسوي دمحم يبأل هيوبيس تاببأ حرش

 ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا) مشاه حّيرلا يلع دمحم .د : قيقحت

 (م19104 ه184 .ركفلا رادو
 : قيقحت «يدادغبلا رمع نب راقلا دبع ةعنص ؛بيبللا ينغم تايبأ حرش

 نومأملاراد قشمد)١ ط «قاقد فسوي دمحأو حابر زيزعلا دبع

 (م191/8 ها986١1 .ثارتلل

 :توريب) يقيلاوجلا دمحأ نب بوهوم روصنم يبأل «بئاكلا بدأ حرش

 (يبرعلا باتكلا راد

 (ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا) كلام نبا ةيفلأل ينومشألا حرش

 ؛يدرولا نب رفظم نب رمع صفح يبأ نيدلا نيزل ؛ةيدرولا ةفحتلا حرش
 ها9*1 ؛دشرلا ةبتكم .ضايرلا)١ ط لالشلا يلع هللادبع .د :قيقحت

 (م49

 نودب دمحم.دو ديسلا نمحرلا دبع.د :قيقحت ؛كلام نبال ليهستلا حرش

 «نالعإلاو عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ةرهاقلا) ١ ط ؛نوتخملا

 (م١1949 ه4

 راد) يرهزألا هللا دبع نب دلاخ خيشلل ؛حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش

 (ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
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 نيدلا لامج نب دمحم نيدلا ردب هللا دبع يبأل كلام نبا ةيفلأ حرش

 ةعبطم تروريب) يديبابللا ميلس دمحم : حيقنتو حيحصن كلام نب دمحم

 (مها١١؟ ؛سريج رواج سيدقلا

 دمحم نب دمحأ رفعج يبأ ةعنص ؛تاروهشملا عستلا دئاصقلا حرش

 ةعبطم ؛ةعابطلل ةيرحلا راد : دادغب) باطخ دمحأ : قيقحت ٠ ساحنلا

 (م1919 ه9 .ةمركحلا

 : قيقحت ؛كلام نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا لامجل .ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 ها7٠11 .ثارتلل نومأملا رادلا ط ءيديره دمحأ معنملا دبع .د

 (م57

 دمحم يبأل ؛يسلدنالا نايح يبأل ةيبرعلا ملع يف ةيردبلا ةحمللا حرش

 ؟ ط ؛ياور حالص .د :قيقحت ؛ماشه نب نيدلا لامج هللا دبع

 (ةعابطلل ناجرم راد : ةرهاقلا)

 ةرادإ :رصم) شيعي نب يلع نب شيعي نيدلا قفومل ؛لصفملا حرش
 (ةيرينملا ةعابطلا

 كلام نبا ةيفلأ ىلع يدوكملا حرش

 دمحأ :هرشن «يقوزرملا دمحم نب دمحأ يلع يبأل ةسامحلا ناويد حرش

 (م١1941ه١411١1ليجلا راد :توريب) ١ ط «نوراه مالسلا دبعو نيمأ

 (ةايحلا ةبتكم راد :توريب) ءاسلخلا ناويد حرش

 ا١ذط .يواصلا ليعامسإ هللا دبع : هيلع قلعو هعمج ؛قدزرفلا ناويد حرش

 (م1955 415865 .يواصلا ةعبطم :ةرهاقلا)

 ةعبطم :ةرهاقلا)”“ ط «يبودنسلا نسحل .سيقلا ئرما ناويد حرش

 (م1981" م1١ا/” ؛«ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا «ةماقتسالا

 (ةايحلا ةبتكم راد : ثوريب) تلصلا يبأ نب ةيمأ ناويد حرش

 نمحرلادبع :هححصو هعضو «يراصنألا تباث نب ناسح ناويد حرش

 (م١1941ه1١*1 :«يبرعلا باتكلا راد :توريب) يفوقربلا
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 دبع نيدلا ييحم دمحمل ؛يمرزخملا ةعيبر يبأ نب رمع ناويد حرش
 (م19827 ه١19/1١ ءرصمب ةداعسلا ةعيطم)١ط ءديمحلا

 فوؤرلا دبع معنملا دبع :حرشو قيفحت ؛دادش نب ةرتنع ناويد حرش

 (اربشب ةعابطلا نف ةكرش عبط ءرصمب ةيراجتلا ةبتكملا :ةرهاقلا) يبلش

 ” ط «سابع ناسحإ .د :قيقحت ؛يرماعلا ةعيبر نب ديبل ناويد حرش

 (م1984 .«تيوكلا ةموكح ةعبطم)

 هدهاوش حرش عم ؛يذابرتسألا نيدلا يضرل بجاحلا نبا ةيفاش حرش

 :ةرهاقلا) نيرخآو نسحلا رون دمحم :قيقحت ؛يدادغبلا رداقلا دبعل

 (يزاجح ةعبطم

 لامج هللا دبع دمحم يبأل ؛برعلا مالك ةفرعم يف بهذلا روذش حرش

 ه1788 ؛ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد) ١١ طءماشه نب فسوي نب نيدلا

 (م

 .د :قيقحت «يرب نب هللا دبعل .يسرافلا يلع يبأل حاضيإلا دهاوش حرش

 ةماعلا ةثيهلا ؛ةرهاقلا) مالع يدهم دمحم .دو شيورد يىفطصم ديع

 (م1548 ه408١ .ةيريمألا عباطملا نوؤشل

 ؛«يدادغبلا رمع نب رداقلا دبعل :«ةيدرولا ةفحتلا حرش دهاوش حرش

 رشنلل دشرلا ةبتكم :ضايرلا) ١ ط ؛لالشلا ىلع نب هللا دبع .د : قيقحت
 (م١١١5ه١47١ ءعيزوتلاو

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج مامإلل ءبيبللا ينغم دهاوش حرش
 (ةايحلا ةبتكم راد :ثوريب) يطويسلا

 «كلام نب دمحم نيدلا لامجل .اغفاللا ةذعو ظفاحلا ةدمع حرش

 ها 91 ؛«يناعلا ةعبطم :دادغب) يرودلا نمحرلا دبع نائدع :قيقحت

 م1411
 (ةيملعلا بتكلا راد : توريب) يضرلل ةيفاكلا باتك حرش

 «يسيقلا ميهاربإ نب دمحأ شاير يبأ ريسفن .ءتيمكلا تايمشاه حرش
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 ملاع توريب) ١ط ؛يسبقلا يدومح يرون.دو مولس دواد .د ؛قيقحت

 (م19484 ها4١4 ؛ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا

 ثارت ءايحإ ةنجل ؛ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم :ةرهافلا) دنزلا طقس حورش

 (م1947 ؛يرعملا ءالعلا يبأ

 ةلجم) يليوتلا يخض ميحر :قيقحتو عمج ؛يريمنلا ةيح يبأ رعش
 (م18176 م146١ ,لرألا ددعلا ن عبارلا دلجملا ؛دروملا

 :دادغب) يسيقلا يدومح يرون.د :هققحو هعمج ؛يئاطلا ديبز يبأ رعش

 (م195719:فراعملا راد ةعبطم

 ينوشو لامج ناميلس لداع :قيقحتو عمج «يراصنألا صوحألا رعش

 (م191/0 ه٠14١ ءرشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا) فيض

 : قيقحت .يديزيلا سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ ةياور . لطخألا رعش

 ةيكيلوئاكلا ةعبطملا: توريب) ١ط ؛يعوسيلا يناحلاص نوطنأ بالا

 (م1841 :نييعوسيلا ءابآلل

 :دادغب) ١ ط ؛يروبجلا ىيحي .د .يموزخملا دلاخ نب ثراحلا رعش

 (م19197 ها1347 .سلدنألا ةبتكم تاروشنم

 يجان لالهو يسيفقلا يدومح يرون .د: قيقحت «يريمنلا يعارلا رعش

 (ماؤ0١4 ه1 .يفنارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم :دادغب)

 .دروملا ةلجم) يميلدلا فيان دمحم ةعنص ؛«يلولسلا يريجعلا رعش

 (م15ا/94 م149١ لوألا ددعلا ؛نماثلا دلجملا

 ةبتكم :دادغب) مولس دواد .د ؛ميدقتو عمج يدسألا تيمكلا رعش

 (م18194 ؛فجنلاب نامعنلا ةعبطم .سلدنألا

 ةبتكم :داذغب) يروبجلا ىيحي .د :قيقحت :يئثيللا لكوتملا رعش

 (اصيرح ؛نوعرد ؛ةينانبللا ةينواعتلا عباطم «سلدنألا

 (يمالسإلا بتكملا) ١ ط .يدعجلا ةغيانلا رعش

 راد ةعبطم :دادغب) يسيقلا يدومح يرون .د :ةعنص .بلوت نب رمنلا رعش
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 ةعبطم) ينتراكم سيه يرئه ليلراك : حيقلتو حيحيصت ؛ةمرلا يذ رعش

 (م1514 ه17537/ :جيربمك ةيلك

 رخف روتكدلا : قيقحت «يرمتنشلا ملعألا ةعنص ؛ىملس يبأ نب ريهز رعش

 (م197ه417١ ؛ةيملعلا بتكلا راد توريب) ١ ط ؛ةوابق نيدلا

 ١ لو ءراكب نسح فسوي .د ةساردو : قيقحتو عمج .مجعألا دايز رعش

 (م1987 ها1457 ءةريسملا راد)

 ءةرزملا راثخم دمحأ .د : قيقحتو ةساردو عمج ءيئاطلا ليخلا ديز رعش

 (م19484ه ١1١8 :ثارتلل نومأملا راد) ١ ط

 :ةساردو قيقحتو عمج ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف اهرابخأو يط رعش

 «رشنلاو ةعابطلل مولعلا راد ضايرلا) ١ ط ينويدنسلا يمهف ءافو .د

 (ماوم7 ها

 :توريب) " ط :يروبجلا ىيحي.د :قيقحت ؛ىرعبزلا نب هللا دبع رعش

 (ماؤهغا هه ؛ةلاسرلا ةسسؤم

 :هعممج «بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع رعش

 (م19439١ ه45١؟ ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) " ط .يضارلا ديمحلا دبع

 بولطم دمحأو يئارماسلا ميهاربإ.د : قيقحت يرذعلا مازح نب ةورع رعش

 ةعبطم :دادغب) مرلس دواد د :قيقحتو عمج «حابر نب بيصُن رعش

 (ماو51/ ؛داشرإلا

 ةفاقثلا ةرازو) يروبجلا ىيحي :قيقحتو عمج يرذعلا مرشخ نب ةبده رعش

 (م1410/5 :ةيقارعلا يمرقلا داشرإلاو

 يدومح يرون د : قيقحتو عمج (يلجعلا بلغألا رعش) نويومأ ءارعش

 (م46 ه6 تكلا ملاع :توريب) ١ ط ٠ يسيفلا

 يسيقلا يدومح يرون .د :عمج (ةبقع نب ديلولا رعش) نويومأ ءارعش
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 يدومح يرون .د :عمج (يفعجلا رحلا نب هللا ديبع رعش) نويومأ ءارعش

 (م14175 .ةيفارعلا يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو) يسيقلا

 يسيع نب دمحم هللا دبع يبأل ؛ ليهستلا حاضيإ يف ليلعلا ءافش

 ؛يتاكربلا ينيسحلا يلع هللا دع فيرشلا.د : قيقحتو ةسارد ؛يليسلسلا

 (م145ه1405١ :ةيلصيفلا ةبتكملا :ةمركملا ةكم)١ ط

 دمحم :قيقحت ؛حيحصلا عماجلا تالكشمل حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش

 (ةيورعلا راد ةبتكم :ةرهاقلا) يفابلا دبع داؤف

 , يسرافلا نابلب نب يلع نيدلا ءالعل ؛نابلب نب بيترتب نابح نب حيحص

 ها4184١ .ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) ” ط .طوؤنرألا بيعش :قيقحت

 (ما1و17

 ءايمحإ راد ةحبطم :ةرهاقلا) يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت ؛ملسم حيحص

 (ةيبرعلا بتكلا
 نب دمحم هللا دبع يبأل :ةرورضلا يف رعاشلل زرجي ام وأ رعشلا رئارض

 دمحمو مالس لولغز دمحم.د :قيقحت ؛يناوريقلا زازقلا يميمتلا رفعج

 .ةعابطلل ديعس روب راد ؛فراعملا ةأشنم : ةيردنكسإلا) ةراده ىفطصم

 (ما1141/
 ١ط دمحم ميهاربإ ديسلا :قيقحت ؛يليبشإلا روفصع نبال رعشلا رئارض
 (م٠1448 :عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سلدنألا راد)

 «يكبسلا باهولا دبع رصن يبأ نيدلا جاتل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 ( ه54*17 ةينيسحلا ةعبطملا :رصم)١ط

 ١ .؛ناخ ميلعلا دبع.د :قيقحت ءةبهش يضاق نبال ؛ةيعفاشلا تاقبط

 (م1941/ ه1194 :ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم :دابأ رديح)

 دمحم دومحم : حرش ؛يحمجلا مالس نب دمحمل ؛ءارعشلا لوحف تاقبط
 (يندملا ةعبطم :ةرهاقلا) ركاش

 يلعلا دبع :ةهيكرو هتقمحو هعمج .هرابخخأو هرعش ,ةئيذأ نب ةورع
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 رشنلاو فيلأتلاو ةمجرتلا راد :دنهلا ءسران)١ ط .؛دماح ديمحلا دبع

 (م191975 ه1145 .ةيفلسلا ةعماجلاب

 نبا نمحرلا دبع نيدلا لالجل ءدمحأ مامإلا دنسم ىلع دجربزلا دوقع

 يبلح نيسح ريمس ؛مامت حاتفلا دبع دمحأ :قيقحت ؛يطويسلا ركب يبأ

 (م1941 ه491١/ ؛ةيملعلا بتكلا راد :توريب) ١ط

 ليلخ دمحم :حرشو عمج ؛بلاط يبأ ناويد حرش يف بلاطملا ةياغ
 (م19465-14861) بيطخلا

 .يرزجلا دمحم ريخلا يبأ نيدلا سمشل ؛ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 ها١٠4 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب) 7” طءرسارتسجرب .ج: هرشنب ينع

 (ما

 دمحم نب دمحم ريخلا يبأ نيدلا سمشل ؛ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛توريب) ؟ ط ؛رسارتسحرب .ج هرشنب ينع .يررجلا
 (ماؤ4 ١ م15

 ناميلس.د :قيقحت .يبرحلا ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلل .,ثيدحلا بيرغ

 (م1148 ه8١5١ ؛يندملا راد :ةدج) ١ ط ءدياعلا

 نع ةروصم ةعبط ؛يورهلا مالس نب مساقلا ديبع يبأل ثيدحلا بيرغ

 ها1؟84 دابأ رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطمب ىلوألا ةعبطلا

 (م19191ه1747 ؛يبرعلا باتكلا راد :توريب) م4

 ميهاربإ ميركلا دبع :قيقحت «يتسبلا يباطخلا مامإلل ثيدحلا بيرغ

 (م147 ه٠1١؟ ؛ركفلا راد : قشمد) يوابزعلا

 نيدلا بحمو يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت ؛ رجح نبال ؛يرابلا حتف
 (ه17ا/4 :توريب) بيلعخلا

 :قيقحت ؛يناجدنغلا دوسألاب بقلملا يبارعالا دمحم يبأل .بيدألا ةحرف

 ةبيتف راذ «يناطلس يلع دمحم.د

 .ماشه نب نيدلا لامج هللا دبع دمحم يبأل ؛ىدصلا لبو ىدنلا رطق
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 (م1959 ه544١ «ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد :ةرهاقلا) ١؟ط

 راد :ةرهاقلا) راصن نيسح .د :قيقحتو عمج «ةساردو رعش ؛ ىنبلو سيف

 (ةعابطلل رصم

 «يفاريسلا هللا دبع نب نسحلا ديعس يبأل نييرصبلا نييوحنلا رابخأ باتك
 ,ةيكيلوثاكلا ةعبطملا :توريب) ءوكئرك سنبرف :هبيذهتو هرشنب ىنتعا
 (ما"5

 دمحم قيقحت «يرابنألا نمحرلا دبع تاكربلا يبأل «ةيبرعلا رارسأ باتك
 (م18817 ه11/17 .يئرتلا ةعبطم :قشمد) راطيبلا ثجهب

 : قيقحت ؛يورهلا يوحنلادمحم نب يلعل فورحلا ملع ين ةيهزألا باتك
 ها؟١9 ؛ةيبرعلا ةغللا ممجم تاعربطم : قشمد) يحولملا نيعملا دبع

 (ماؤ1/١
 راد) يرايبألا ميهاربإ :قيقحت «يناهبصألا جرفلا يبأل «يناغألا باتك

 (م1955 ه84”17 ؛بعشلا

 نباب فورعملا يدعسلا رفعج نب يلع مساقلا يبأل ؛لاعفألا باتك
 ( ها٠175 «دابأ رديحب ةيئامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم) عاطقلا

 «يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالجل وحنلا لوصأ ملع ين حارتقالا باتك

 ه851١ .ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا) ١ ط مساق دمحم دمحأ .د :قيقحت

 (م

 ؛تويب) يدادغبلا يلاقلا مساقلا نب ليعامسإ يلع يبأل ؛يلامألا باتك

 (م0٠198 ه٠٠5١ .ةديدجلا قافآلا راد

 ناجرملا رحب مظاك .د :قيقحت «يسرافلا يلع يبأل ؛ةلمكتلا باتك

 (ما١941 ه١450١ ءرشنلاو ةعابطلل بتكلا راد عباطم : لصوملا)

 عمجم ؛يواحطلا ميلعلا دبع :قيقحت ؛ ينابيشلا ورمع يبأل ميجلا باتك

 .ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئثيهلا :ةرهاقلا)١ ط ةيبرعلا ةغللا

 (ماؤ06 ما
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 ؛1ط ؛نوراه مالسلا دبع :حرشو قيقحت ؛ظحاجلل ناويحلا باتك

 م15 ه4

 ١ ط يطيقنشلا نيمألا نب دمحأل ؛عمارهلا عمه ىلع عماوللا رردلا باتك

 ( م758١ ةيملعلا ناتسدرك ةعبطم رصم)

 : قيقحت «ينابيشلا كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع ركب يبأل ةنسلا باتك

 ها١٠4 ؛يمالسإلا بتكملا :توريب) ١ ط :ينابألا رصان دمحم

 (ماؤه١

 .يسرافلا يلع يبأل ؛بارعإلا ةلكشملا تايبألا حرش وأ ءرعشلا باتك

 ةبتكم ؛ةرهاقلا) ١ ط «يحائطلا دومحم دمحم.د: حرشو قيقحت

 (م1948 ه1508١ ؛يندملا ةعبطم .يجناخلا

 : قيقحت «يركسعلا نسحلا لاله يبأل . رعشلاو ةباتكلا : نيتعانصلا باتك

 راد :ةرهاقلا) ١ ط .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحمو يواجبلا دمحم ىلع

 (م15897 ه119/1١ :ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 هحرش ؛هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع يبأ فيلأت ءديرفلا دقعلا باتك
 ها18427 :«يبرعلا باتكلا راد :توريب) نورخآو نيمأ دمحأ :هطبضو

 (ماو4

 (ةيملعلا بتكلا راد :توريب) بجاحلا نبال وحنلا يف ةيفاكلا باتك

 ىيحي :قيقحت ؛يورهلا دمحم نب يلع نسحلا يبأل ؛تاماللا باتك

 (ماؤ40 ه1 . حالفلا ةبتكم ؛تيوكلا)١ ط ؛يوادلبلا ناولع

 قيقحت ؛يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا يبأل ؛تاماللا باتك

 م408١ ءرشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد! قشمد) ؟ ط .كرابم نزام

 (ماو46

 «يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل ريبكلا يناعملا باتك

 (م19844 ه5458١ :ةيملعلا بتكلا راد :توريب) ١

 :قيقحت «يناجرجلا رهاقلا دبعل حاضيإلا حرش يف دصتقملا باتك
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 (م19857 ةينطولا ةعبطملا :نامع)ناجرملا رحب مظاك .د

 رداقلا دبع دمحم .د :قيقحت «يراصنألا ديز يبأل ةغللا يف رداونلا باتك

 (م188418ه401١1 «قورشلا راد :توريب)١ ط ءدمحأ

 : هققحو هيلع قلع ؛مامت يبأل (ىرغصلا ةسامحلا) تايشحولا باتك

 (رصمب فراعملا راد :ةرهاقلا) ؟ ط « يتوكجارلا ينميملا زيزعلادبع

 يلاقلا مساقلا نب ليعامسإ يلع يبأل رداونلاو يلامألا ليذ بانك

 (م0٠1948 ه٠٠14١ ؛ةديدجلا قافآلا راد :توريب) يدادغبلا

 ( ه1915١ ,ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا رصم)١ ط ءهيوبيس باتك

 :قيقحت «يركسلا نسحلا ديعس يبأ ةعنص ؛نيبلذهلا راعشأ حرش باتك

 (يندملا ةعبطم ؛ةبورعلا راد ةبتكم : ةرهاقلا) جارف دمحأ راّثسلا ديع

 ينزوزلا نيسحلا هللا دبع يبأل ؛عبسلا تاقلعملا حرش باتك

 .«باهشلا باتك ىلع جرخملا باطخلا روثأمب رابخألا سودرف باتك
 دمحأ زاوف !قيقحت .يمليدلا هيورهش نب رادرهش نب هيوريش ظفاحلل

 يبرعلا باتكلا راد) ١ط «يدادغبلا هللاب مصتعملا دمحمر يلرُمزلا

 (ماخخال ه1

 : قيقحت ؛يسيقلا بلاط يبأ نب يكم فيلأت نآرقلا بارعإ لكشم باتك
 (ما9ا5 ه994١ «ةيبرعلا ةغللا عمجم :قشمد) ساوسلا دمحم نيساي

 :يسيقلا بلاط نأ ني يكد ميلا ةنارقلا ةيارعإ لكن باك
 (ثارتلل نومأملا راد :قشمد) ؟ ط .ساوسللا دمحم نيساي: .قيقحت

 م١194 .ةفيلخ يجاحل ؛نوئفلاو بتكلا ءامسأ نع نونظلا فشك

 ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع ؛لاعفألاو لاوفألا ننس يف لامعلا زنك

 ينايح يركب : حيحصتو طبض عساتلا ءرجلا ,ءيروف ناهربلا يدنهلا نيدلا
 (م19ا9/4 ه1598 ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب)اقسلا ةوفصو

 ١ ط ؛يوانملا فوؤرلا دبع .قئالخلا ريبخ ثيدح يف قئاقحلا زونك

 (ةيملعلا بتكلا راد :توريب)
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 راد) نيرخآو ريبكلا يلع هللا دبع: قيقحت «روظنم نبال .برعلا ناسل
 (رصمب فراعملا

 . يفاريسلا هللا دبع نب نسحلا ديعس يبأل ؛:ةرورضلا نم رعشلا لمتحي ام

 راد :ةرهاقلا) 9 ط .يزوقلادمح نب ضوع.د :قيقحت

 (م1941 ه1117١ «فراعملا

 دومحم ىده :قيقحت ؛جاجزلا قاحسإ يبأل ,فرصني ال امو فرصني ام

 (ما9ا1 ه141١ .؛ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا :ةرهاقلا) ؛ةعارق

 دبع :قيقحتو حرش ؛بلعث ىيحي نب دمحأ سابعلا يبأل ؛بلعت سلاجم
 (م1459١ رصمب فراعملا راد) " ط ؛نوراه مالسلا

 دمحم :قيقحت ؛يناديملادمحم نب دمحأ لضفلا يبأل ؛لاثمألا عمجم

 (م14898ته81/4١ ؛ةيدمحملا ةئسسلا ةعبطم) ديمحلا دبع نيدلا يبحم

 ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل ؛دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 (م1951:«باتكلا راد :توريب) "ط ؛يمئيهلا

 ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل ؛دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 (م1947 ه7١5١ «؛يبرعلا باتكلا راد :توربب) " ط ؛يمئيهلا

 راد :توريب) ١ ط يفشمدلا فراع نب نميأ : قيقحت ؛ةناوع يبأ دنسم

 (م14948ه1419 ؛ةفرعملا

 ؛طوؤانرألا بيعش :قيقحت ؛ةثيدحلا ةعوسوملا ؛دمحأ مامإلا دنسم

 (م1484 ه١47١1 ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب) ؟ ط نيرحخآو

 (رداص راد ؛يمالسإلا بتكملا :توريب) لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم

 قيفحت «يعاضقلا ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلل باهشلا دنسم

 ها6٠4 .ةلاسرلا ةسسؤم :توريب)١ ط ؛يفلسلا ديجملا دبع يدمح

0 

 هاد 0 د 56 ّط ا ا :قيمحت
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 «ةدعسم نب ديعس نسحلاوبأ ؛طسوألا شفعألا هفئص ؛نآرقلا يناعم

 (مء١1981ه1401) ؟ ط «سراف رئاف .د : قبقحت

 (م٠158١ .بتكلا ملاع) ؟ ط «ءارفلل نآرقلا يناعم

 قيقحت «يرسلا ميهاربإ قاحسإ يبأ جاجزلل ؛هبارعإو نآرقلا يناعم
 هأا8١4 ؛بتكلا ملاع:توريب) ١ ط ؛يبلش هدبع ليلج دبع .د : حرشو

 (ماؤ448

 . يسابعلا دمحأ نب ميحرلا دبعل .صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم

 ه117517 .«بتكلا ملاع :توريب) ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم : قيقحت

 (م141/

 ” ط .ينابزرملا نارمع نب دمحم هللا دبع يبأل ءارعشلا مجعم

 (م1985 ه1٠14 ؛ةيملعلا بتكلا راد: ثوريب)

 حيحصت «ينابزرملا نارمع نب دمحم هللا ديبع يبأل ؛ءارعشلا مجعم

 ةبتكم ةيملعلا بتكلا راد :توريب) ١ ط ءوكنرك .ف .د :قيلعتو

 (م1945 ه7٠5١ ,يسدُقلا

 ةبتكم :ةرهاقلا) ١ طءنوراه دمحم مالسلا دبعل ؛ةيبرعلا دهاوش مجعم

 (م19ا75ه1747 ؛رصمب يجئاخلا

 راد ؛ضايرلا) ١ ط ؛دادح ليمج انح .د ؛ةيرعشلا رحنلا دهاوش مجعم

 (م1944 ١504 ءرشنلاو ةعابطلل مولعلا

 يركبلا زيزعلا دبع نب هللا دبعل .عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم

 (بتكلا ملاع :ترريب) اقسلا ىفطصم :قيقحت ؛يسلدنألا

 نبا نيدلا لامج هللا دبع دمحم يبأل ؛بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم
 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيقحت ؛ماشه نب فسوي

 راد :توريب) ه ط .شرمرع بتار دمحأ :دادعإ ؛كلام مامإلا اطوم

 .(م1941 140١ ؛«سئافنلا
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 كن ح
 نب هللادبع دمحم يبأ نيدلا امج مامإلل :ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن -5

 (ىلعألا سلجيملا ؛ثيدحلا راد) يعليزلا يفنححلا فسوي

 راد :ةرهاقلا) يريونلا نيدلا باهشل ؛بدألا نوئف يف برألا ةياهن -”1

 (م1974 ه747١ ؛ةيرصملا بتكلا

 ةبتكم ةكرش) ؟ ط .«نوراه مالسلا دبع :قيقحت «تاطرطخملا رداون -”4

 (م191/1 ه1787؟ ءرصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو

 (م١19 :لربناتسا) يدادغبلا اشاب ليعامسإل ؛نيفراعلا ةيده -8

 نيدلا لالج مامإلل ؛ةيبرعلا ملع يف عماوجلا عمج حرش .؛عماوهلا ممه ٠"

 .يطويسلا
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 تاعوضوملا سرهف

 مففلا ةموملا

 0 ةساردلا ةمدقم

 000 10111110 هراثآو هتايح يدرولا نبا

 1 1 1 ل ا سا رع وسخ هّئافوو هدلوم

 اا هاك اا ام 1 ن سانملا ا ا  ةماس ا ا نت هخوبش

 ذاق نويوساا م جاتاوسس اتتسا ا طةنن اج طسانا من هرصع ءاملعو هذيمالتل هتازاجإ

 1 1 ا وا عا و لو ماو وك ءاضقلا يف لمعلاو يدرولا نبا

 000000 ل ةيبدألاو ةيملعلا هتلزنم

 18 فوت ل حا نو طل ليوا راستامل اقوا ولالا هال قاما نوعا و ةيملعلا هتافئصم

 ا خل 52 12»غش 5 1 ةيبدألا هراثآ

 1 لا (ةيليلحت ةسارد) ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت

 ا لا هاوس لأ لا اس 3 مطار حرشلا يف هجهنم

 1 ا سس لل لا أ عع اوومملا خلا و هوا 11 نال اا فول نجا هرداصم

 7 4 ل رسما ا ورم واول لول ا ا 0 قالا دعم كلام نباو يدرولا نبا

 ن1 ب لا دا وو لاا مج هلا عج همنا ا و و مظانلا نباو يدرولا نبا

 1 وسما اا ل والامل جو جاما وك ماا 1 هقتمسلاو يوحنلا هبهذم

 ا وام اطقم كومااوج ..... يدرولا نبال ةيوحن ءارآ اهنأ مهوي ام

 ل ل 2711111 11 تاتكلا مسا

 ماعلا و او يااا 1 وف كلام نبا ةمجرت

 راك در رهف ملا هوك را لا ا هلم هدا عاورهأو تسلا هكا جمل داق اين وشمال 30 دش هتافلؤم



 كتر د
 قيفحتلا ةمدقف

 خسنلا فصو

 قيقحتلا جهنم

 كلؤنلا ةندقب

 هنم فلأتي امو مالكلا

 ينبملاو برعملا
 ةفرعملاو ةركنلا

 ملعلا

 ةراشإلا مسا

 لوصوملا
 فيرعتلا ةادأب فرعملا

 ءادتبالا

 اهتاوخأو ناك

 سيلب تاهبشملا نإو الو ام

 ةيراقملا لاعفأ

 اهتاوخأو نإ

 سنجلا يفنل يتلا اي

 اهتارخأو نظ

 ىرأو ملعأ

 لعافلا
 لعافلا نع بئانلا

 لومعملا نع لماعلا لاغتشا

 هموزلو لعفلا يدعت
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 1 سا اس قولا وك مق تاس ةدقتملا ا قوساطإاوا لمعلا يف عزانتلا

 131 واو وو ا هوا هكا هك ا اد قو قنا عادم جاو قلطملا لوعفملا

 ذل هل لوعفملا

 1 هيف لوعفملا

 علا مخ طماع و وا وجا سما ساشا هعم لرعفملا

 نذل ءانثتسالا

 ا 00 لاحلا

 101 و وس يدتسمال ا وعجل عيت السما جيم تاكو جالت ف ا اعل قل 4 زييمتلا

 اا ]| ] ]ز]ذ ]111 رجلا فررح

 0 ةفاضإلا

 1 ا ا يما نير دراما ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 1 لل ردصملا لامعإ

 1 لوعفملا مساو ةغلابملا غيصو لعافلا مسا لامعإ

 يفت رداصملا ةينبأ

 417 ةهبشملا تافصلاو نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ

 1 وول اح سدو وجم انو املا عل لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 0 بجعتلا

 017 ع جال وح سموا وتتا جاما طن حملا امهارجم ىرج امو سلبو معن

 00 00 ليضفتلا لعفأ

 م١ تعنلا

 0 ا ديكوتلا

 ا نايبلا فطع
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 ءارغالا را نيل
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